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A coletânea de artigos que se apresenta nasce da urgência em firmar
posição crítica diante de um conjunto de medidas mal apresentadas e organizadas por um Ministério da Justiça que demonstra pouco compromisso
com a realidade sócio-política do país. A necessidade de se posicionar deste
lado da trincheira uniu naturalmente o Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais e o Instituto Baiano de Direito Processual Penal na tarefa de
convidar autoras e autores com estudos relevantes nas áreas das ciências
criminais e correlatas para que pudessem enfrentar alguns dos principais
temas do famigerado “Pacote Anticrime”.
Não é possível se calar ou fingir ignorância num momento como
o que vivemos. O Brasil se encontra no ponto da História em que tudo
foi escancarado, sendo inadiável um giro político e epistemológico que
viabilize outro horizonte. Os corpos no cárcere são contados e divulgados
periodicamente em forma de números, gráficos e tabelas; não podemos
cair no lugar-comum de fetichizá-los, lendo com inércia as suas variações
sempre crescentes. A violência policial segue institucionalizada e cada vez
mais respaldada política e judicialmente; saltou das estatísticas ao noticiário e do noticiário aos vídeos compartilhados, permeados pelas narrativas
desesperadas das famílias, vítimas reais e simbólicas que velam seus mortos
enquanto assistem o vilipêndio à sua memória.
Do “biopoder” à “necropolítica”, a gestão dos corpos negros no país se
torna aparente, revelada, desmascarada. Denuncia os quase quatro séculos
de escravidão, encerrada formalmente em um ato insuficiente para reparar
o passado ou promover um futuro que não este, caótico. A nossa inevitável herança é a invisibilização e vulnerabilização que possibilita que certas
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vidas sejam matáveis em suas múltiplas dimensões. É assim que se torna
possível atualizar as tecnologias de exploração e segregação para conviver
com a naturalização do genocídio e violências corpóreas e institucionais
que consubstanciam as opressões de gênero, raça, classe, orientação sexual
e identidade de gênero.
O livro se inicia com uma contextualização do cenário político-legislativo brasileiro. Deitam aí as raízes para a compreensão do ambiente
sem constrangimento em que se tornou possível a apresentação de um
projeto destituído de qualquer suporte científico que lhe confira credibilidade técnica ou mínima expectativa de viabilidade para enfrentamento
dos problemas que declara apto a resolver. Num país em que “é mais fácil
aprovar uma nova Constituição do que um Código de Processo Penal”
(que rompa com as bases fascistas de 1941), o autoritarismo comprova
sua constância, consistência e amplitude. A ascensão política de pautas e
representantes de extrema direita, com discursos desavergonhadamente
discriminatórios e violentos, conforma o contexto ideal para as alterações
legislativas propostas pelo atual Ministro da Justiça.
Os estudos posteriores analisam cuidadosamente as principais modificações sugeridas pelo difuso “Pacote”. Os inúmeros dispositivos que
buscam introduzir no plano infraconstitucional a execução antecipada
da pena, a despeito da literalidade constitucional e do debate inconcluso
perante o Supremo Tribunal Federal, foram abordados não só de forma
geral, como no tocante ao júri e às ferramentas recursais. O seu “entorno”
também foi objeto de análise: as inovações quanto à prescrição; a discreta, mas deformadora alteração dos embargos infringentes; o resgate e
renovação do positivismo criminológico através da prisão processual “ex
lege” – verdadeiro “controle de indesejáveis”. A importação deformada e
deformadora do “plea bargain”, instrumento a engrossar o caldo inquisitorial das práticas processuais penais foi esmiuçada. O robustecimento da
figura de um denunciante, que surge das entranhas do próprio Estado, é
denominado como “do bem” e se debruça sobre a busca pelo bem material,
consubstanciado no dinheiro que lhe seria pago a título de recompensa.
Outrossim, mudanças que ganharam menos repercussão, embora igualmente relevantes e potencialmente desastrosas, foram abordadas de maneira
detida, como aquelas relativas aos bancos informativos e ao alargamento da
identificação genética, às regras de competência para os crimes funcionais,
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à lei de organização criminosa e às técnicas especiais de investigação, como
a interceptação telefônica.
A obra se encerra debatendo a nefasta proposta de inovação quanto
à “Legítima defesa” (“ou autorização para matar?”). Conclui, portanto,
como se inicia: denunciando o fio condutor de medidas legislativas como
essa, desvinculadas do debate crítico, da escuta às pessoas vulnerabilizadas
e aos debates acadêmicos, feito por professoras e professores que pensam
as ciências criminais com olhos e trajetória avessos às pautas emergenciais,
simbólicas e ineficazes. A História não nos atropelará.

Vinícius de Souza Assumpção
Luiz Gabriel Batista Neves
Lucas P. Carapiá Rios

I
CRÍTICAS AO PACOTE “ANTI CRIME”

DE QUAL REFORMA PROCESSUAL PENAL
PRECISAMOS?
CRÍTICA AO PROJETO ANTICRIME E ÀS RECORRENTES
“REFORMAS” TÓPICAS AO CPP BRASILEIRO

Antônio Vieira1
Carolina Peixoto2

1. SERVINDO A DOIS SENHORES – SOBRE COMO O CPP
DAS DITADURAS CONTINUA VIGENDO NA DEMOCRACIA
Não faz muito tempo, disse Alberto Binder3 que, se tivermos que resumir a herança que nos foi deixada pela adoção de um sistema de processo
penal inquisitório (com a presença de um modelo de juiz de instrução que
teve lugar na maioria dos países da América Latina), deveremos lembrar que
“na hora em que a América Latina precisou de juízes que defendessem as liberdades públicas, não os teve!”. Para o professor da Universidad de Buenos Aires
(UBA), foi justo por isso que, em quase toda a América Latina, a reforma
da justiça penal só ocorreu com o início da democracia, é dizer, quando foi
possível, nos países da região, “dejar atrás las dictaduras”.
O Brasil, contudo, segue como retardatário nesse processo. Temos
um CPP vigente já há 77 anos e, mesmo após o término da ditadura
civil-militar que dominou o país entre 1964 e 1985, não conseguimos
implementar uma reforma profunda do nosso sistema de justiça penal. Em
1.

2.
3.

Mestre em Razonamiento Probatorio pela Universitat de Girona, Espanha. Professor de Processo Penal da Universidade Católica do Salvador (BA). Membro fundador e ex-presidente do IBADPP. Professor convidado dos cursos de especialização em Direito e Processo Penal da ABDCONST – Curitiba
e Processo Penal e Garantias Fundamentais da ABDCONST – Rio de Janeiro. antonio@vieiraadv.
com.br
Pós-graduanda em Ciências Criminais pela Universidade Católica do Salvador. Membro do IBADPP.
Advogada. carolina@vieiraadv.com.br
BINDER, Alberto. O Juizado de Instrução e o Modelo de Juiz de Garantias no Mundo – Retrocesso
ou Avanço? Brasília, 2016. Palestra realizada no Seminário internacional “Sistema penal acusatório:
realidades e perspectivas”, organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 22 de novembro
de 2016.
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verdade, até então sequer fomos capazes de ajustar o funcionamento das
nossas instituições e do nosso modelo de processo às exigências próprias de
um Estado Democrático de Direito4. E o pior é que ainda não perdemos
o terrível costume de insistir na realização de alterações tópicas e tímidas
(MELCHIOR, 2017, p. 50) no nosso ordenamento processual penal, fator
que tem contribuído grandemente para manter distante a perspectiva de
uma reforma global e profunda do nosso Código processual penal.
Nada disso acontece impunemente. Ainda hoje pagamos um alto
preço por não termos logrado avançar com o projeto da nossa reforma processual. Passados pouco mais de 30 anos da promulgação da Constituição
e da instauração da nossa jovem democracia, seguimos como o único país
da América Latina a ter um Código de Processo Penal inquisitório (GONZÁLEZ POSTIGO, 2017, p. 16). E conquanto não se deva imaginar que
a reforma do Código, sozinha, vá resolver, como num passe de mágica,
todos os nossos problemas, é preciso reconhecer que o fato de termos um
CPP inquisitório tem sido um fator determinante para que não tenhamos
rompido com a cultura e com as práticas judiciais características do processo penal típico dos regimes autoritários.
De fato, a maior parte da legislação processual penal brasileira está
inserta no bojo do CPP de 1941 e está em vigor desde o começo da década
de 40 (precisamente, desde 01 de janeiro de 1942). Como se sabe, trata-se
de um Código de nítida inspiração autoritária (GLOECKNER, 2018, p.
134/136). Obra de Francisco Campos (Ministro da Justiça do Brasil entre
1937 e 1941), o CPP de 1941 foi editado para atender às demandas repressivas de um regime ditatorial (o Estado Novo ou, simplesmente, a ditadura
Vargas – 1937 a 1943)5, sob enorme influência – ou à imagem e semelhança,
como aponta COUTINHO (2018, p. 23) – do Codice Rocco, que era nada
menos do que o Código processual penal italiano de 1930, isto é, o CPP
do fascismo (produto do trabalho realizado por Vicenzo Manzini e Alfredo
4.
5.

Como lembra CORDERO (2006, p. 471), as máquinas repressivas são menos reformáveis do que os
Estados (“le macchine repressive sono meno riformabili degli Stati ...”).
GIACOMOLLI (2015, p. 146) observa que “O período foi cunhado como totalitário, ditatorial, conservador e reacionário. Esse autoritarismo era sufragado pelas elites industriais, banqueiros e grandes
comerciantes. Um governo forte deveria controlar a população e uma das formas de controle foi o
sistema criminal. A oposição foi neutralizada, inclusive com o emprego da força física. Direitos fundamentais, Estado de Direito, democracia, respeito à dignidade, reconhecimento do outro eram vistos
como obra demoníaca e de comunistas e seus defensores eram tidos como inimigos do Estado, amigos
da impunidade. Nesse ambiente é que foi gestado o CPP de 1941, à margem do Estado de Direito,
alheio ao Estado Constitucional legítimo, em uma época em que predominou o comportamento político reacionário e conservador. Influências externas, além-mar forneciam a base teórica e ideológica ao
proceder brasileiro.”.

Antônio Vieira – Carolina Peixoto

Rocco, Ministro di grazia e giustizia do governo Mussolini).
De sua entrada em vigor até os dias atuais, o CPP brasileiro sobreviveu,
quase incólume, a nada menos que três Constituições, muitas emendas e
outros tantos atos institucionais (BAJER, 2002, p. 43, apud GLOECKNER,
2018, p. 441). A maior parte dos seus artigos não sofreu modificação. Nas
partes alteradas, mexeu-se mais na aparência do que na essência. Com isso,
o Código, pode se dizer, continua fiel à sua matriz inquisitória, com sérios
problemas em relação à maneira como os papéis são distribuídos aos diferentes sujeitos processuais, o que frequentemente impulsiona os juízes a atuarem
de forma mais acusadora do que a própria acusação (como se vê do disposto
em artigos como o 28, 311, 385, dentre vários outros, ainda vigentes).
Sem desconhecer a tendência – perceptível notadamente a partir dos
anos 90 – de ampliação dos espaços de negociação ou barganha (VASCONCELLOS, 2015, p. 24)6, o modo de funcionamento do sistema de justiça
criminal brasileiro mudou pouco desde que o Código foi, por decreto, posto
para viger. Da mais importante e necessária mudança – no sentido de abandono do sistema inquisitório e adoção de um modelo acusatório e democrático
de processo penal – , porém, ainda estamos – tudo indica – bem longe.
E assim é que, à míngua de reformas mais profundas, a justiça penal
brasileira tem sido forçada a conviver com o paradoxo da manutenção de
um sistema inquisitivo, ao mesmo tempo em que nele vão sendo gradualmente incorporados certos institutos característicos do sistema de justiça
estadunidense, sem que isso, contudo, tenha significado uma aproximação
ao modelo acusatório/adversarial (LANGER, 2004)7. O que se tem visto,
muito ao revés, é o recrudescimento do caráter inquisitivo do sistema (tornando ainda mais inquisitório o que, teoricamente, deveria estar sendo
‘adversarializado’).
Com tudo isso, continuamos usando, mesmo depois do (re)início da
democracia, o mesmo velho CPP que tão “bem” serviu a sucessivos regimes
6.
7.

Se fosse preciso apontar quais foram as mudanças mais significativas realizadas no sistema processual
brasileiro, ao longo das últimas décadas, sem dúvida, a resposta passaria, a nosso juízo, pelas alterações legislativas voltadas à tentativa de implementação de um modelo de justiça penal consensual.
Como bem explica LANGER (2004), desde o final da Segunda Guerra e, principalmente, a partir do
fim da Guerra Fria, o sistema legal dos Estados Unidos se tornou o mais influente do mundo, passando
a inspirar, de diversas maneiras, os sistemas jurídicos de outros países. Esse fenômeno deu lugar a um
processo que costuma ser denominado de ‘Americanization’. Segundo o mesmo autor, contudo, nem
sempre a importação ou transplante de institutos tem gerado o efeito imaginado de americanização
dos sistemas legais ou judiciais desses países, tampouco significando uma aproximação ao modelo
acusatório/adversarial (LANGER, 2004).
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de ditadura. E mesmo depois de promulgada uma constituição progressista e
garantista, como é o caso da Constituição de 1988, não se conseguiu extrair
dessa transformação uma maior e necessária repercussão na legislação ordinária e mesmo na dinâmica de funcionamento das instituições e do próprio
sistema de justiça penal.

2. O CONTEXTO DAS REFORMAS PROCESSUAIS PENAIS NA AMÉRICA LATINA
Quando o tema é a reforma dos códigos processuais penais na América
Latina, é preciso reconhecer: a realidade dos outros países é bem diferente. À
exceção do Brasil, todos os integrantes da região8 reformaram seus Códigos
após o fim das ditaduras que marcaram suas histórias recentes e que, em boa
medida, estiveram associadas à polarização criada no período da Guerra Fria.
De fato, a chegada dos anos 90 trouxe consigo uma verdadeira onda
de reformas processuais penais (LANGER, 2007, p. 7) que teve lugar em
quase toda a América do Sul e o Caribe. Conquanto seja comum afirmar
que um primeiro movimento de reforma dos Códigos processuais penais
latino-americanos ocorreu com o Código de Processo Penal da província
de Córdoba, na Argentina, em 1939 (cujo projeto foi elaborado pelos
professores Sebastián Soler e Alfredo Vélez Mariconde), foi mesmo a partir
dos anos 80 que os passos mais largos e significativos foram dados. A partir
daí é que foram estabelecidas as bases das chamadas reformas processuais
modernas, que ocorreram após as ditaduras, e que representaram um novo
paradigma no sistema processual penal de cada país, adequando a legislação
com os textos das respectivas Constituições e, igualmente, com as declarações e com os tratados internacionais.
Nesse contexto, teve papel muito importante o projeto de reforma do
CPP argentino de 1986 (conhecido como Projeto Maier, por ter sido produto
do trabalho capitaneado por Julio B.J. Maier, professor titular emérito da
UBA e um dos mais importantes processualistas da América Latina). Tendo
como uma de suas fontes de inspiração o próprio Código de Córdoba de
1939, o Projeto Maier acabou, contudo, não sendo aprovado no Congresso,
o que se deveu a fatores eminentemente políticos (perda de impulso político e
8.

MÁXIMO LANGER dá conta de que, entre os anos de 1991 e 2006, “14 países latino-americanos
e uma série de províncias e estados latino-americanos substituíram seus códigos inquisitoriais por
códigos acusatórios.” (LANGER, 2007, p.16). Já GONZALEZ (2017) informa que em após aquele
período, os demais países latino-americanos (Panamá, em 2009, México, em 2014, e Uruguai e Argentina em 2017), exceto o Brasil, lograram êxito na reforma da sua legislação processual penal.
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desgaste do governo Alfonsín, primeiro presidente popularmente eleito após
a ditadura militar argentina, seguida da opção feita pelo governo seguinte, de
Carlos Menem, de enviar ao Congresso um outro projeto)9. Mas o fruto desse
trabalho não se perdeu, tendo sido o Projeto Maier a fonte principal do que
mais tarde viria a ser o Código Modelo de Processo Penal para Iberoamérica.
Nesse sentido, explicou o próprio MAIER (2004, p. 432/433):
El proyecto completo tuvo outra virtude: debido a las circuntancias históricas
se convirtió en fuente principal del CPP Modelo para Iberoamerica que discutió e aprobo el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en varios de sus
congresos, instituición que alentó su implantación en los países que nuclea
esa asociación; a través de ese instrumento, con amplia difusión en nuestro
continente y en Europa, lidera hoy el debate sobre la reforma procesal penal
en los países iberoamericanos.

A ideia da criação de um Código Modelo surgiu no âmbito do Instituto Iberoamericano de Direito Processual, criado em 1957 e inicialmente
presidido por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo10, vindo a entidade, nas décadas que se seguiriam, a se empenhar na construção de Códigos-Tipo que
pudessem orientar e modernizar os sistemas de justiça civil e criminal nos
países da América Latina (LANGER, 2007, p. 24). Em verdade, já ao final
da década de 60, os professores Vélez Mariconde e Clariá Olmedo foram
designados para trabalhar no projeto, cuja ideia era a de tomar por base,
em boa medida, o CPP Cordobês de 1939. Os primeiros resultados foram
apresentados como informes por Clariá Olmedo em 1978, já após o falecimento de Vélez Mariconde, tendo o próprio Maier sido designado pelo
Instituto para dar continuidade a esse trabalho (LANGER, 2007, p. 25),
que acabou se desenvolvendo em duas etapas: a primeira logo no começo da
década de 80 (quando foi apresentada a proposta dos primeiros 100 artigos
do Código Modelo11), e a segunda já no final da década, em 1988, quando
Maier, depois de já ter concluído a confecção do Projeto CPP argentino de
1986, apresentou a versão completa do Código Modelo de Processo Penal
para a Iberoamérica (LANGER, 2007, p. 25), que foi aprovado e passou a ser
divulgado pelo Instituto, como modelo possível de ser seguido pelos países.
Sem qualquer embargo, dali em diante, o Código Modelo passaria
9.
10.

11.

LANGER, 2007, p. 24.
Notável processualista espanhol que, durante a ditadura de Franco, permaneceu exilado no México
e na Argentina (LANGER, 2007, p. 24), período em que se dedicou à consolidação do Instituto e ao
projeto de reunir processualistas de diversos países em torno do objetivo da construção de Códigos
Modelo.
MAIER, 2005, p. 991.
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a ser de grande utilidade para orientar e auxiliar as iniciativas de reforma
dos Códigos processuais de vários países da América do Sul e Caribe. De
fato, tanto o Projeto Maier como o Código Modelo constituíram a base
para o trabalho que, em seguida, foi desenvolvido por MAIER e BINDER,
na condição de consultores contratados, para a elaboração do Projeto do
novo CPP da Guatemala, que foi depois aprovado e entrou em vigor em
1994. Com todos os méritos, o CPP Guatemalteco consistiu na primeira
legislação processual penal da América Latina a promover uma mudança
mais significativa, compatibilizando o processo penal daquele país com o
sistema acusatório previsto constitucionalmente. Esse acabou sendo um
passo muito importante, não apenas por ter inaugurado o movimento de
reforma que dali seguiria, mas sobretudo pelo fato de consolidar a experiência com um modelo que poderia ser replicado e que muito ajudaria
aos demais países da região nos seus próprios desafios. Rememorando a
experiência, assinala MAIER (2005, p. 991):
[...] Pregunté si podía ir com una persona de mi confianza, me dijeron que
sí y así fue como partió primero Binder a Guatemala con la misión de coleccionar información empírica y jurídica relacionada com el país: leyes,
habitantes, geografía, etc. Al poco tiempo viajé yo y juntos preparamos el
Código de Guatemala. Con ese código, por alguna razón que no comprendo
todavía, surgió un movimiento intelectual alrededor de la reforma en América Latina, al que se sumó el dinero que comenzaron a invertir en este tema
los organismos internacionales.
Al Código de Guatemala lo siguieron proyectos similares primero en los países
centroamericanos, hoy vigentes, y la onda se trasladó a Sudamérica un poco
más tarde. Em muchos de esos países yo ya no intervenía, pero el modelo
estaba representado por el Código llamado modelo para Iberoamérica.

De fato, dali para a frente, seguiu-se a aprovação das reformas dos
CPP’s de vários outros países, sendo possível citar os novos códigos da Costa
Rica (1998), El Salvador (1998), Venezuela (1999), Chile (2000), Paraguai
(2000), Bolívia (2000), Nicarágua (2001), República Dominicana (2002),
Honduras (2002), Peru (2004), Colômbia (2004), Panamá (2009), Equador
(2014), México (2014), Uruguai (2017) e Argentina (2017)12.
Naturalmente, é difícil apontar uma única causa ou motivo para o
êxito dessas iniciativas de reforma. Há consenso de que um fenômeno dessa
relevância e proporção só possa ser atribuída a múltiplos fatores ou causas
12.

GONZÁLEZ POSTIGO, 2017, p. 18/21.
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que, em alguma medida, confluíram para que, naqueles pouco mais de 20
anos, houvesse terreno fértil na América Latina para discussão e aprovação
de tantos novos códigos. Sem embargo, além de contar com uma rede de
juristas13 que estavam engajados na realização das necessárias reformas, foram
determinantes o fato de existir uma conjuntura sociopolítica de países em
processo de reabertura democrática e a injeção de capital internacional interessado em tornar os sistemas de justiça mais confiáveis e fornecer maior
segurança jurídica para os investidores. Sobre o tema, DUCE e PÉREZ
PERDOMO (2003, p. 78/79):
One of the central ideas underlying the reform process is that the world
economic order, with its market orientation and with foreign Investment as
a driving force behind the development of the so-called emerging markets,
requires this integral reform of the legal system to ensure the juridical security
of citizens and, more specifically of investors (Perez Perdomo 1995). [...]
However, there are also other important factors and forces at work. These
include the democratization process in various countries following decades
of dictatorial or authoritarian rule, criticism of obsolete political systems in
other countries, pressures to modernize the state overall, re assessment of the
role of human rights, negative perceptions of the judicial system, and, particularly, negative perceptions of the criminal courts. It is difficult to identify
reform with any single one of these factors, for it represents a response to all
of them, with varying emphases in each country of the region.

Ainda nesse sentido, BINDER e OBANDO (2004, p. 59) ressaltam
a influência internacional na política interna dos países latino-americanos:
Seria insostenible afirmar que no ha existido uma muy importante influencia
y um claro interés tanto de los llamados países centrales, como de los tradicionales donantes multilaterales, en la nueva configuración política de la
región y, como parte de ella, em la reforma judicial, del mismo modo como
antes existió uma fuerte influencia de esos países en el sostenimiento de las
dictaduras militares o las democracias fraudulentas.

Essa influência ou pressão internacional (em direção às reformas), em
boa medida, também se materializou através de circunstâncias econômicas
ou financeiras, tendo sido marcante o papel desempenhado pela USAID
(Unites States Agency for International Development), pelo Banco Mundial,
pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), além de outras
agências de fomento (DUCE e PÉREZ PERDOMO, 2003, p. 78), que
exigiam, como contrapartida, que os países demonstrassem estar avançando
13.

LANGER usa a expressão “rede de especialistas ativistas do sul” (2017, p. 8).
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em suas agendas de reforma.
As mudanças legislativas realizadas no período, sem embargo, também
constituíam uma forma de compatibilizar o sistema processual penal com
os direitos sociais positivados nas novas Constituições14, fazendo parte da
própria transição democrática. Nesse sentido, concluíram DESHAZO e
VARGAS, na pesquisa de Evaluación de la Reforma Judicial en la América
Latina (2006, p.15):
En muchos de los países que acaban de realizar la transición de la dictadura a
la democracia el proceso de reforma judicial se percibe como un componente
natural del sistema democrático y genera estímulos para que la ciudadanía
efectúe una gran demanda de acceso a la justicia, así como a los servicios y
a la protección judicial.

Com efeito, depois de analisar a conjuntura em que se deram as
reformas processuais penais na América Latina, cumpre examinar as especificidades que levaram aos reiterados fracassos nas tentativas de reforma do
nosso Código Processual Penal.

3. A REALIDADE BRASILEIRA E OS SUCESSIVOS FRACASSOS NAS TENTATIVAS DE REFORMA GLOBAL DO
CÓDIGO
Apesar do contexto político-econômico se assemelhar com os demais
países da América Latina, o Brasil ainda não conseguiu realizar uma reforma estrutural do seu Código de Processo Penal. Ao contrário do que se
possa imaginar, contudo, não foi por falta de tentativa. Desde que entrou
em vigor o CPP de 1941, já houve 06 (seis) tentativas de reforma (PASSOS,
2008). Esse processo começou já em 1961, com a elaboração do chamado
Anteprojeto Hélio Tornaghi, que, aliás, nunca chegou a ser submetido ao
parlamento (CHOUKR, 2017, p. 26). Depois, fez-se nova tentativa em
1970, com Anteprojeto Frederico Marques (PL 633/75). Posteriormente,
em 1983, foi formada a Comissão integrada pelo professor Lauria Tucci e
pelo Ministro Assis Toledo, cujos trabalhos deram origem ao PL 1655/83.
Já no período democrático, em 1994, foram submetidos ao Congresso
Nacional os projetos elaborados pela comissão presidida pelo Min. Sálvio
14.

Segundo DESHAZO e VARGAS, porém, boa parte dos países latino-americanos que lograram êxito
na reforma dos respectivos códigos, ainda assim enfrentaram dificuldades para uma implementação de
políticas públicas compatíveis com as previsões constitucionais. Isso se deu, em grande medida, em
função das diversas crises econômicas e políticas enfrentadas por esses países de forma contemporânea às referidas reformas (2006, p. 15/17).
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de Figueiredo Teixeira. Em 2000, mais uma tentativa de reforma decorreu dos trabalhos da Comissão presidida pela professora Ada Pellegrini
Grinover. Por fim, em 2008, uma nova comissão de juristas foi instituída
pelo Senado Federal, sob a presidência do Ministro Hamilton Carvalhido,
dando origem ao anteprojeto que, após encaminhado ao Congresso, foi
batizado de PLS 156/2009 (no Senado) e PL 8045/2010 (na Câmara dos
Deputados, onde segue em tramitação).
O Brasil acumula, pois, um “flagrante conjunto de insucessos” (GLOECKNER, 2018, p. 441), sendo induvidoso que as todas essas “tentativas de situar
o processo penal brasileiro no plano constitucional e humanitário fracassaram de
forma olímpica” (GIACOMOLLI, 2015, p. 159).
É preciso reconhecer, por outro lado, que muitos desses projetos não
representavam grandes avanços na legislação, porquanto não se tratassem
propriamente de tentativas de instituir um processo penal acusatório no
Brasil. Mas a repetida falta de êxito já serve para que se possa perceber a
dificuldade/resistência que existe no Brasil em aprovar um novo código de
processo penal. Como bem questiona GLOECKNER (2018, p.441), “Por
que no Brasil é mais fácil modificar-se uma constituição do que um código?”.
A verdade, lamentavelmente, é que o sistema de justiça criminal brasileiro ainda não é capaz de refletir os valores democráticos trazidos pelo
constituinte de 1988. E temos um atraso de mais de 30 (trinta) anos na
execução desse objetivo. É nesse sentido o alerta de CHOUKR (2017, p.26)
Desta forma, o Brasil se coloca tardiamente na rota das reformas globais
empreendidas pela imensa maioria dos países latino-americanos que reconstruíram suas bases político jurídicas no estado de direito, bem como
em relação a alguns países paradigmáticos para a cultura processual brasileira, como Itália e Portugal, os quais, com maior ou menor velocidade,
adaptaram por completo sua estrutura processual às bases constitucionais
condizentes com a reforma política, assim como com os textos internacionais diretamente aplicáveis ao tema, e buscaram dar, assim, vida prática – e
não meramente retórica – à clássica concepção de ser o processo penal “o
sismógrafo da constituição”.

Como dito, a mais recente tentativa de reforma do CPP brasileiro se
deu com o PLS n. 156 de 200915, protocolado no Senado no dia 22/04/2009
e aprovado na mesma Casa legislativa, em primeiro turno, em 08/12/2010.
15.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/90645
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O texto recebeu 214 emendas em plenário, das quais 65 foram aprovadas, enquanto outras 32 foram parcialmente aproveitadas como subemendas
do relator. O Senado remeteu o Projeto à Câmara dos Deputados em março
de 2011, onde o texto recebeu a numeração de PL n. 8045/201016. Em março
de 2015 foi criada, na Câmara, uma Comissão Especial para a análise do
referido Projeto, mas a designação de seus membros só veio a ocorrer quase
um ano depois, em fevereiro de 2016, ano muitíssimo conturbado no cenário
político brasileiro. Ao longo daquele ano, os trabalhos no parlamento foram
afetados em razão da instauração, em dezembro de 2015, de processo de impeachment contra a Presidenta da República, Dilma Roussef, que culminou
com seu afastamento do cargo e, depois, com a perda de seu mandato, após
votação no Senado Federal, realizada no dia 31 de agosto de 2016. Tudo isso,
sem dúvida, provocou um cenário de grave instabilidade e crise política no
país, dificultando a tramitação não só desse, mas de todos os projetos em
trâmite nas duas casas legislativas.
Os trabalhos da Comissão compreenderam a realização de 25 audiências
públicas e 7 encontros regionais, realizados em algumas das mais importantes
capitais do país17. Ao longo dessas audiências e encontros, pronunciaram-se
professores, representantes de instituições científicas e de associações, além
de advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados de polícia e peritos18.
Ao texto aprovado e enviado pelo Senado, foram propostas 226 emendas, tendo ainda o relator de então, Deputado João Campos, apresentado um
“problemático substitutivo” (COUTINHO, TAPOROSKY FILHO e outros,
2019), contendo alterações substanciais em relação ao Projeto original.
Consoante restou expressamente consignado no relatório do substitutivo, o objetivo buscado pela Comissão teria sido o de realizar uma “ponderação
de valores” entre a “defesa da sociedade” (com a “tutela da persecução penal
efetiva”) e a proteção dos direitos fundamentais, dado que Constituição de
1988, preocupada em “prevenir a repetição dos excessos cometidos na ditadura”, teria contemplado “um rol generoso de garantias processuais penais,
16.
17.
18.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263
Dados extraídos do relatório do Parecer Final no substitutivo apresentado pelo Dep. João Campos, disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1668776&filename=Tramitacao-PL+8045/2010>. Acesso em: 20 de abril de 2019.
Dados extraídos do relatório do Parecer Final no substitutivo apresentado pelo Dep. João Campos, disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1668776&filename=Tramitacao-PL+8045/2010>. Acesso em: 20 de abril de 2019.
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que por vezes tem sido interpretado com exacerbado liberalismo”19.
Embora o Parecer final do relator tenha sido pautado algumas vezes,
a falta do quórum mínimo necessário à instalação da sessão vem impedindo, até então, que o texto seja votado. Com o término da legislatura em
dezembro de 2018, deu-se uma pausa nos trabalhos da Comissão, que foi
recriada em março de 2019 e que segue pendente de designação de seus
novos integrantes, fazendo com que, passada já uma década do início de
sua tramitação no Senado, seja impossível fazer qualquer prognóstico de
prazo para que o processo legislativo seja concluído e, enfim, possamos ter
um novo CPP aprovado.
A incerteza, contudo, não se resume a saber se e quando teremos um
novo Código, mas também quanto a saber qual Código teremos, isto é,
se o objetivo de construir um Código de matriz acusatória e conforme a
Constituição será minimamente alcançado com a reforma. Não há dúvida
que o Anteprojeto de reforma que foi elaborado pela Comissão de Juristas
e enviado ao Senado previa, em seu texto original, algumas mudanças importantes e positivas para o processo penal brasileiro. O mais importante,
sem dúvida, residia nas alterações que buscavam dotar o nosso modelo de
processo de uma estrutura acusatória, com a introdução da figura do juiz
de garantias, a primazia pela oralidade, uma melhor delimitação do papel
reservado aos sujeitos processuais (impedindo que o juiz siga sendo autorizado a ser mais acusador que a própria acusação) etc.
Mas também é preciso reconhecer que o Anteprojeto foi resultado do
trabalho de uma Comissão composta por 9 membros20, os quais possuíam
visões divergentes sobre vários temas discutidos e que, em diversos pontos, a
posição da Comissão e a redação final de alguns dispositivos foi obtida por
votação e apuração da respectiva maioria21. O Anteprojeto, portanto, também
tinha lá os seus problemas e estava longe de ser perfeito. Mesmo nas partes
19.
20.

21.

Relatório do Parecer Final no substitutivo apresentado pelo Dep. João Campos (PRB/GO), disponível
em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1668776&filename=Tramitacao-PL+8045/2010>. Acesso em: 20 de abril de 2019.
Criada através do Requerimento nº 227, de 2008 (Senado Federal), a Comissão de Juristas responsável
pela elaboração do anteprojeto de reforma do CPP contou com a seguinte composição: Antonio Correa, Antonio Magalhães Gomes Filho, Eugênio Pacelli de Oliveira (Relator), Fabiano Augusto Martins
Silveira, Felix Valois Coelho Júnior, Hamilton Carvalhido (Presidente), Jacinto Nelson de Miranda
Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza do Amaral.
COUTINHO, que foi um dos membros da Comissão, registra, por exemplo, que houve divergência
entre os membros da Comissão sobre a concessão de iniciativa probatória ao juiz, quando se tratasse
da produção de prova a favor do acusado. Por maioria, prevaleceu a posição em sentido afirmativo,
ficando vencidos, nesse ponto, o próprio COUTINHO e o Min. Hamilton Carvalhido, então presidente
da Comissão (COUTINHO, 2009).
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em que havia algum progresso em comparação ao texto de 41, o certo é que
alguns avanços foram mais tímidos do que era desejável, quando se toma por
referência alguns dos Códigos reformados da América Latina.

no objetivo de aprovar um Código todo novo, tirando a força e o interesse
político na realização de uma reforma global e profunda do sistema de
justiça criminal brasileiro.

Mais preocupante ainda é o fato de que algumas das mudanças mais
essenciais, a exemplo da criação da figura do juiz de garantias, não foram
corretamente compreendidas e passaram a ser objeto de uma enorme – e
descabida, vale dizer – resistência22, rendendo manifestações em contrário
de algumas associações de classe e de certos segmentos da sociedade23. Some-se a isso a circunstância de que o texto do Anteprojeto foi objeto da
proposição de um número muito grande de emendas (mais de duzentas
em cada casa legislativa), além do fato de que, na Câmara, acabaram sendo
apensados ao PL n. 8045/2010 quase a totalidade dos outros Projetos em
trâmite (que propunham alguma alteração na legislação processual penal),
o que contribuiu decisivamente para que o texto proposto pela Comissão acabasse bastante desfigurado, culminando com a apresentação, pelo
relator, de um substitutivo. Não é infundado, portanto, o receio de que
o texto que venha a ser futuramente aprovado fique longe de atender as
expectativas quanto à ao objetivo primordial de adequação do Código à
Constituição e à normativa supranacional correlata.

Sem embargo, uma das razões do esmaecimento das discussões legislativas do Projeto do novo Código foi fruto da campanha encabeçada pelo
Ministério Público Federal, voltada à coleta de assinaturas que viabilizassem um Projeto de Lei, de iniciativa popular, para promover alterações na
legislação criminal, então apontadas como indispensáveis ao movimento
de combate à corrupção que tomou força com a deflagração, a partir de
março de 2014, da denominada Operação Lava-Jato25. Embora previsse um
número maior de propostas de alteração da legislação vigente, o anteprojeto, por estratégia de marketing, recebeu o nome de “Dez Medidas Contra a
Corrupção” e foi protocolado na Câmara em 29 de março de 2016, sendo
tombado como Projeto de Lei 4850/2016 (ainda hoje em tramitação na
Câmara dos Deputados). Tendo recebido uma enorme atenção por parte
da imprensa e contado com grande repercussão nas redes sociais, o Projeto
das “Dez Medidas” acabou ganhando maior visibilidade e protagonismo
que o próprio projeto do novo CPP, o que também se deveu ao momento
de polarização em que o país vinha atravessando (agravado pela crise institucional causada pela Lava Jato e pelo processo de impeachment), o que
terminou contribuindo para uma perceptível perda de intensidade e de
atenção com a tramitação do projeto de reforma global do CPP.

Mas isso ainda não é o pior. O mais grave é que, nas circunstâncias atuais, nem é possível afiançar que esse Projeto de novo Código será
mesmo aprovado. É que, para além de toda a burocracia tradicionalmente
envolvida nos processos legislativos no Brasil24, a tramitação do Projeto do
novo CPP tem sido frequentemente “sabotada” pela chegada ao Congresso
de outros projetos de lei – com forte apelo político e popular, porquanto
se tratem, na sua maioria, de propostas dirigidas ao endurecimento da
legislação penal – que insistem em seguir a tradição de efetivar apenas
alterações pontuais ou tópicas na legislação existente em matéria criminal,
bem assim no texto do velho CPP de 41. Essas iniciativas, ninguém duvide,
contribuem fortemente para desviar a atenção que deveria estar depositada
22.

23.

24.

Como bem apontou PRADO (2015), “A tradição que se pretende perpetuar, no processo penal brasileiro, é autoritária. E isso precisa ﬁcar claro”. Daí por que vaticinou, com toda razão, o professor
da Faculdade Nacional de Direito: “O PLS 156 busca instituir uma nova racionalidade no campo do
processo penal brasileiro. Certamente encontrará resistências. Já as encontra” (PRADO, 2015).
Como exemplo, cite-se a campanha lançada pela AJUFE (associação de juízes federais) pela rejeição
das propostas de alteração relacionadas à criação da figura do juiz de garantias (https://www2.camara.
leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/192156-AJUFE-DIZ-QUE-CRIACAO-DO-CARGO-DE-JUIZ-DE-GARANTIAS-E-INVIAVEL.html).
Vale lembrar que o vigente Código Civil brasileiro, por exemplo, antes de ser aprovado, tramitou no
Congresso Nacional por longos 25 anos.

Mais recentemente, já depois da chegada de Jair Bolsonaro26 à Presidência do país, uma outra iniciativa semelhante (é dizer, que visa promover
apenas alterações pontuais ou tópicas na legislação vigente) ganhou as manchetes dos jornais e passou a ocupar espaço na pauta política do país. É que,
depois de nomeado Ministro da Justiça, o ex-magistrado Sérgio Moro (que
foi o principal juiz com atuação na Lava Jato) apresentou à sociedade e encaminhou ao Congresso o chamado “PROJETO ANTICRIME”, contendo
propostas de mudança em 14 leis, incluindo o Código Penal, o CPP de 41
e a Lei de Crimes Hediondos27.
Este breve ensaio, naturalmente e pelas limitações que lhe são próprias,
25.
26.
27.

Já referida como a maior operação anticorrupção da história do país (OLIVEIRA, 2016), dirigida à
apuração daquele que foi considerado o maior escândalo de corrupção da história mundial (WATTS,
2017).
Candidato da extrema direita, que venceu o pleito eleitoral realizado em 2018.
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/04/projeto-de-lei-anticrime-veja-a-integra-da-proposta-de-sergio-moro.ghtml. Acesso em 24 de maio de 2019.
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não tem como escopo a análise individualizada das alterações propostas no
tal Projeto Anticrime, mas mesmo uma rápida leitura de seu texto já permite
constatar que o que há ali nada mais é do que um pacote de diversas propostas sem nenhuma relação entre si (afora, claro, o fato de que são mudanças na
legislação criminal), apresentadas em bloco, num só texto, justamente como
estratégia simbólica de transmitir à coletividade uma sensação de mudança
ou de correção de rumos, típica do populismo punitivo (GLOECKNER;
RAMOS, 2017, p. 265)28. A forma como as propostas foram agrupadas,
ademais, contribui para dissipar as discussões sobre os diversos temas e dificultar a crítica, facilitando a aprovação de uma nova legislação sem o devido
e necessário debate democrático.

Por certo, ninguém duvida que o sistema de justiça criminal brasileiro necessita de reforma. No mesmo sentido, não deve haver dúvida de
que a reforma do sistema passa pela necessidade de mudanças legislativas. Por outro lado, a essa altura dos acontecimentos, é preciso ter claro
que reformas pontuais ou tópicas não irão atender nossas necessidades de
transformação, especialmente quanto à premissa de adequar o sistema de
justiça à Constituição.

Um dos aspectos mais graves e preocupantes, sem embargo, é o fato
de o Projeto contar com uma clara inspiração na legislação estadunidense,
seguindo a tendência que já vem sendo percebida por aqui desde o fim dos
anos 80 e começo da década de 90, de ampliação dos espaços de barganha
no campo penal. Com isso, se aprovado, o Projeto ampliará ainda mais o
uso de institutos tidos como próprios de um sistema adversarial num sistema
que, mesmo depois de tantos anos e de toda a onda de reformas dos Códigos
latino-americanos, permanece fiel a uma matriz inquisitória. E aí, evidentemente, como bem adverte COUTINHO (2017), quando se transplanta
institutos que foram concebidos e são típicos de um sistema adversarial para
um país com uma cultura inquisitória fortemente arraigada (como é o caso
do Brasil), o que acontece é que, ao invés de “adversarializar” o sistema,
acabamos criando uma espécie de “super sistema inquisitório”.

O Brasil, contudo, depois de seguidos fracassos nas tentativas anteriores
de reforma, segue ocupando uma posição vexaminosa em relação ao resto
da América Latina, e por isso não tem mais direito de persistir nesse erro.

4. DO ABANDONO ÀS REFORMAS TÓPICAS E DA NECESSIDADE DE UMA REFORMA GLOBAL
Se antes o Brasil já estava atrás dos demais países latinoamericanos, o
que se vê agora é que estamos à beira de mais um retrocesso, persintindo o
iminente risco de seguirmos a tradição de promover apenas reformas tópicas,
agravando-se o quadro pela importação acrítica e deturpada de institutos
jurídicos originários de outros sistemas e de outros países29.
28.

29.

Nos dizeres dos autores: “[...]o populismo punitivo traduz, fundamentalmente, uma espécie de estratégia político-eleitoral destinada ao gerenciamento das expectativas sociais sobre a questão criminal,
cujo escopo consiste na indução de reformas legislativas pontuais sempre em resposta a um conjunto
igualmente pontual de demandas sociais episódicas.”.
Um bom exemplo desse tipo de iniciativa é a proposta de importação do plea bargaining, que se
pretende transplantar sem a necessária reflexão (isto é, sem uma reforma sistêmica) e que é objeto
de severas críticas mesmo nos Estados Unidos, onde se estima que mais de 90% dos casos penais

Reformas tópicas, ademais, têm um inafastável e grave efeito colateral
de fazer acreditar que, com uns poucos remendos na legislação velha, resolvemos nossos problemas (sem a necessidade de um Código todo novo), o
que terminará por dar mais sobrevida ao Código de 1941.

Urge parar com toda e qualquer reforma legislativa pontual (em especial, com as que tenham o intento de recrudescer ainda mais o sistema,
constituindo-se em claras manifestações do populismo penal), para então
verter todo o foco e energia para a aprovação de um Projeto de novo Código
(seja o que já tramita há 10 anos no Congresso ou outro vindouro, mas que
cumpra com o objetivo fundamental de adequar nosso processo aos tratados
internacionais e à Constituição).
Só assim será possível promover uma autêntica e necessária refundação (CHOUKR, 2017) do processo penal brasileiro, de forma que não
apenas se altere, global e profundamente, a legislação processual penal vigente, mas que, sobretudo, se transfira o impacto da abertura democrática
à forma de pensar o direito criminal no Brasil: sem a ingenuidade, claro,
de acreditar que a aprovação de um novo Código resolverá todas as nossas
demandas – pois, como bem disse BINDER, é preciso superar o fetichismo
são resolvidos por esse tipo de acordo, com um potencial imenso de fazer com que pessoas inocentes
aceitem as condições impostas pelos promotores, assumindo a responsabilidade pela prática de delitos
que não cometeram (DAVIS, 2007, p. 35). Conforme explica RAKOFF, tais acordos acabam consistindo em verdadeiros contratos de adesão (contract of adhesion), nos quais os promotores estão em
posição muito mais privilegiada (prosecutors in the driver’s seat) e podem simplesmente forçar a sua
vontade contra a dos acusados (RAKOFF, 2014). Não por outra razão, mesmo por lá, nos EUA, são
numerosos os opositores ao plea bargaining, havendo quem aponte falhas estruturais do sistema e se
refiram à ferramenta como um completo desastre (plea bargaining as disaster), chegando a defender,
dentre as alternativas possíveis, a sua completa abolição (SCHULHOFER, 1992, p. 2009). Ora, se lá
nos EUA, com um sistema adversarial, já existem problemas com esses institutos, o que dizer daqui,
com a perspectiva de uma importação distorcida, num sistema ainda inquisitorial e com uma enorme
diferença entre a condição de negociação entre o Estado (acusação) e o acusado e sua defesa?
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normativista (2002) – , mas, também, sem perder de vista que a aprovação
de um novo CPP acusatório é um passo inicial, sumamente importante e
deveras necessário.

-evitar-atuais-abusos>. Acesso em 12 de abril de 2019.
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A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?
O PACOTE DE MORO E A ESCALADA AUTORITÁRIA DO ESTADO
BRASILEIRO

Felipe da Silva Freitas1

Projeto de Lei Anticrime: veja a íntegra da proposta de Sérgio Moro. G1, 04 de fevereiro de 2019.
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/04/projeto-de-lei-anticrime-veja-a-integra-da-proposta-de-sergio-moro.ghtml. Acesso em: 24 de maio de 2019.

“Por que o quartel fez isso, meu Deus?”, questionou ela, muito
emocionada. “Os vizinhos começaram a socorrer (o meu
marido), mas eles continuaram atirando. Eu botei a mão na
cabeça, pedi socorro, disse pra eles que era meu marido, mas eles
não fizeram nada, ficaram de deboche.”2

RAKOFF, Jed S. Why innocent people plead guilty. In The New York Review of Books, 20 de novembro de 2014. Disponível em:<http://www.nybooks.com/articles/2014/11/20/why-innocent-people-plead-guilty/>. Acesso em: 25 de agosto de 2018.
SCHULHOFER, Stephen J. Plea Bargaining as Disaster. In The Yale Law Journal, Vol. 101, No. 8,
1992, pp. 1979 – 2009.
VASCONCELLOS, Vinicius G. Barganha e justiça criminal negocial. São Paulo: IBCCRIM, 2015.

Luciana Nogueira, é companheira de Evaldo Rosa dos Santos, 51
anos, músico carioca que no dia 07 de abril de 2019 foi fuzilado
por militares do Exército Brasileiro quando trafegava com a família
na região de Guadalupe no Rio de Janeiro. O carro de Evaldo foi
atingido por 80 projéteis de fuzil. A Assessoria de Comunicação do
Exército afirmou que os disparos foram um engano3. O Ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que “fatos como esses
podem acontecer” e que as providências cabíveis seriam adotadas4.
Em 12 de abril de 2019, seis dias após o ocorrido, o Presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro, tratou do episódio como um incidente e disse que: “O Exército não matou ninguém”5.

WATTS, Jonathan. Operation Car Wash: Is this the biggest corruption scandal in history? In: The
Guardian, junho de 2017. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history. Acesso em: 24 de maio de 2019.
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Doutorando e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Foi coordenador nacional do Plano de
Prevenção à Violência contra juventude Negra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República entre os anos de 2012 e 2015 e entre 2016 e 2017 atuou como
consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento coordenando a revisão da Matriz
Curricular Nacional da Educação em Serviços Penais. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa em
Criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (GPCRIM UEFS).
Policiais “ficaram de deboche”, diz mulher de músico morto em carro. Exame. 09 de abril de 2019.
Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/policiais-ficaram-de-deboche-diz-mulher-de-musico-morto-em-carro/ Acesso em 10 de abril de 2019.
Nota do Comando Militar do Leste – Audiência de custódia relativa à prisão de dez militares envolvidos no incidente no último domingo. Disponível em: http://www.cml.eb.mil.br/conteudo-do-menu-superior/32-sala-de-imprensa/1694-nota-do-comando-militar-do-leste-audi%C3%AAncia-de-cust%C3%B3dia-relativa-%C3%A0-pris%C3%A3º-de-dez-militares-envolvidos-no-incidente-no-%C3%BAltimo-domingo.html. Acesso em 13 de abril de 2019.
‘Esses fatos podem acontecer’, diz Moro sobre fuzilamento de músico no Rio. Disponível em: https://
www.metro1.com.br/noticias/politica/71635,esses-fatos-podem-acontecer-diz-moro-sobre-fuzilamento-de-musico-no-rio.html Acesso em 13 de abril de 2019.
Bolsonaro, sobre os 80 tiros contra músico no Rio: “O Exército não matou ninguém”. Disponível
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1.

INTRODUÇÃO

A interrupção – ilegal e ilegítima – do mandato da presidenta Dilma
Rousseff (2016) seguida de um processo eleitoral – cercado por fraudes e trapaças – que conduziu um líder de extrema direita à Presidência da República
(2018) aqueceu o debate nacional sobre os limites do estado democrático de
direito. As falas do presidente Bolsonaro acerca da atividade policial estimulando a organização de milícias e execuções sumárias de acusados, os seus
discursos em defesa da memória de torturadores da ditadura civil militar de
1964 – 1985 ou suas pregações contra a democracia e em defesa da violência
ilustram o quadro de erosão e questionamentos que envolve as instituições
e que permeia toda a sociedade brasileira.
O modo passivo com que o Parlamento e o Judiciário (com destaque
para o Supremo Tribunal Federal) reagiram às investidas golpistas contra a
Presidência da República em 2016 e o silêncio subsequente ante casos de
corrupção e desmandos envolvendo líderes da direita nacional entre 2017
e 2018, somados à perseguição judicial ao ex Presidente Lula ratificaram a
constatação de que, no Brasil, a democracia ainda representa um conceito de
sentido fraco cujo significado real permanece em disputa entre atores sociais
do campo progressista e lideranças políticas (como o próprio presidente Bolsonaro) desengajadas com a ideia de república, separação e interdependência
dos poderes e submissão a um governo de Leis.
Na prática, a noção democrática no Brasil é permanentemente desgastada dentro de um cenário histórico marcado pelo autoritarismo e pela
experiência colonial de base escravista. Trezentos e cinquenta e oito anos
de escravidão institucionalizada, sucessivos golpes políticos contra governos
eleitos, ditaduras e rupturas institucionais violentas e quadros sócio econômicos de desigualdade permanente produziram na sociedade brasileira uma
especial afinidade com projetos políticos anti democráticos o que, em muitos
aspectos, explica o modo limitado com que se produziu o sentido de “coisa
pública” e o modo pelo qual a sociedade brasileira organizou suas noções de
direito, igualdade, cidadania e participação:
Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira caracteriza-se pelo predomínio do espaço privado sobre o público
e, tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em
em: https://www.brasildefato.com.br/2019/04/12/bolsonaro-sobre-os-80-tiros-contra-musico-no-rio-o-exercito-nao-matou-ninguem/. Acesso em 13 de abril de 2019.
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todos os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre
realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que
obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é
reconhecido como sujeito e nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações entre os que
se julgam iguais são de “parentesco”, isto é, de cumplicidade; ao passo que,
entre os que são vistos como desiguais, tomam a forma de favor, da clientela, da tutela ou da cooptação, configurando-se como opressão quando a
desigualdade é muito marcada. Em suma: micropoderes capilarizam-se em
toda a sociedade, de sorte que o autoritarismo da e na família se espraia para
a escola, as relações amorosas, o trabalho, os mass media, o comportamento
social nas ruas, o tratamento dado aos cidadãos pela burocracia estatal, e
vem exprimir-se, por exemplo, no desprezo do mercado pelos direitos do
consumidor (coração da ideologia capitalista) e na naturalidade da violência
policial. (CHAUÍ, 2007, p. 353 – 354)

Neste artigo interessa-me especialmente observar esta questão analisando como as instituições no Brasil posicionam-se em contextos de escalada
autoritária e de como tem emergido as atuais iniciativas de “combate ao
crime”, em especial aos crimes de corrupção. De modo específico, pretendo
discutir como o Estado brasileiro, marcado estruturalmente pelo autoritarismo e pela violência, opera em contextos de maior explicitação pública da
ação repressiva e truculenta dos governos e como esta operação ocorre no
âmbito penal e processual penal.
O ponto principal de observação deste intrigante problema é a proposta
apresentada pelo Ministro da Justiça, o ex Juiz Sérgio Moro, denominada pela
mídia como Pacote Anti Crime. Anunciado com grande festa pelo governo
federal o Pacote prevê uma série de mudanças na legislação penal e processual
penal com vistas a promover o incremento de tipos penais, o agravamento de
regimes de execução penal entre outras iniciativas que resultam num sistema
ainda mais punitivo e hipertrofiado.
Em linhas gerais, podemos afirmar que o Pacote é, na verdade, um
conjunto de medidas dirigidas ao incremento do sistema penal com pouca
conexão com os problemas reais vividos no âmbito da gestão da segurança
pública e com pouca capacidade para resolver os problemas na esfera do sistema carcerário e no próprio funcionamento do sistema de justiça no país. Ou
seja, trata-se uma grande mudança no modelo de funcionamento do sistema
de justiça criminal e de segurança pública fragilizando ainda mais o sistema
jurídico de defesas e garantias do cidadão e alargando expressivamente o
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campo para a ocorrência de violência de Estado, especificamente para episódios de abusos por parte do Judiciário e para casos de violência policial.
Mas, por que medidas como estas são propostas mesmo sendo sabidamente contrárias à Constituição e ineficazes em termos de políticas
públicas? Por que o Estado de Direito tem servido tão pouco para controlar
a violência dos próprios agentes do Estado ou para barrar a escalada autoritária? De que modo como as instituições tem colaborado com a validação
de trajetórias políticas autoritárias como a do Ministro Sérgio Moro ou a
do Presidente Jair Bolsonaro?
Para essa reflexão dividirei o texto em dois pontos. Na primeira parte,
analisarei alguns aspectos do governo Bolsonaro enfatizando de que modo
este governo se insere na expansão das bases de um Estado policial. Em seguida, na segunda seção, aprofundarei algumas das limitações específicas do
Pacote Anti Crime, em particular sua contribuição ao hiperencarceramento
e seu efeito corrosivo ao debate sobre prevenção à violência e à corrupção. A
proposta deste breve ensaio é sublinhar o modo pelo qual avançam modelos
autoritários dentro sociedade auto declaradas democráticas e participativas e
como este avanço é ameaçador para grupos sociais historicamente excluídos.
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ou na genérica alegação de preservação da ordem pública (ZACKSESKI,
GOMES, 2016). Persiste no sistema penal e processual penal brasileiro um
conjunto de práticas que tem produzido hiperencarceramento, ampliação da
violência institucional num quadro potencializado pelo discurso punitivista
e pelo desgaste público aos direitos humanos e aos valores da democracia.
Segundo dados do Levantamento de Informações Penitenciárias
(BRASIL, 2017) a população carcerária brasileira saltou de 90 mil pessoas
em 1990 para 726 mil em 2016, estando esse contingente distribuído entre:
40% presos sem condenação; 38% sentenciados em regime fechado; 15%
em regime semiaberto; 6% em regime aberto. Trata-se de um crescimento
de quase oito vezes o número de pessoas encarceradas no país no período de
26 anos, o que impõe sérios problemas de natureza política e social. Segundo
dados do Infopen, essas mais de 700 mil pessoas privadas de liberdade vivem
em condições bastante precárias, com déficit total de mais de 350 mil vagas
e uma taxa média de 197,4% de ocupação das unidades prisionais (BRASIL,
2017). A despeito dos significativos investimentos estaduais e federais na
construção, ampliação e reforma de presídios.

O traço inquisitorial marca a história do sistema de justiça criminal e
de segurança pública no Brasil (BATISTA, 2002). A persistência de práticas
de violência policial, a conservação de um processo penal autoritário e a
forte tolerância social e jurídica quanto a ataques ao devido processo legal,
à ampla defesa, ao contraditório e às liberdades e garantias individuais evidenciam o apego das instituições a ações estatais autoritárias, o que resulta
no alargamento da malha punitiva e na intensificação dos conflitos urbanos.

A velocidade e a extensão do encarceramento põem o Brasil na lastimável condição de uma das cinco maiores populações carcerárias do mundo
com uma taxa de 325,6 pessoas presas a cada 100 mil habitantes. Esse
quadro – fértil para a proliferação de abusos de todo o tipo e imprestável
para o combate ao crime e a criminalidade – é, em grande parte, produto
do recrudescimento do arcabouço legal em matéria penal; à cultura judicial
punitivista e ao desapego à diretriz constitucional de direito penal mínimo
e de um sistema processual de garantias. A atuação do sistema de justiça
criminal – em especial dos juízes criminais e de execução penal – tem
papel destacado no quadro de hiperencarceramento e de proliferação de
violências institucionais no âmbito carcerário.

Os estudos são fartos em demonstrar como os padrões jurisprudenciais no âmbito do direito penal e processual penal representam, em grande
medida, homologação de práticas seletivas e arbitrárias das polícias (CARVALHO, 2015; VALENÇA, 2017), ao tempo em que prevalece, no âmbito do
sistema de justiça criminal, condenações baseadas provas de baixa qualidade
(BADARÓ, 2018), desapego em relação ao papel da advocacia criminal
(BINDER, CAPE, NAMORADZE, 2016) e uso excessivo de prisões provisórias baseadas em flagrantes controversos (DULTRA, 2015; IDDD, 2018)

Quanto a população negra este cenário é ainda mais aterrador. Vale
destacar que o agigantamento do sistema carcerário não alcança igualmente
todos os grupos populacionais, mas os atinge conforme as hierarquias e desigualdades vigentes na sociedade sendo os negros (pobres em sua maioria)
“clientes preferenciais” do sistema punitivo. No conjunto das pessoas privadas
de liberdade no Brasil, por exemplo, 64% são pretos e pardos, ao passo que,
no total da população brasileira, negros representam 52%, demonstrando a
evidente sobrerepresentação de negros no âmbito do contingente carcerário

2. O GOVERNO BOLSONARO E AS BASES DE UM ESTADO POLICIAL
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do país conforme se verifica também em outras estatísticas no âmbito da
justiça criminal e da segurança pública (BRASIL, 2017).
No que se refere às mortes violentas (com ênfase nos homicídios)
novamente a sobrevitimização de negras e negros figura como um dos componentes decisivos no delineamento do quadro geral. Segundo dados do Atlas
da Violência verifica-se nos últimos dez anos o crescimento da desigualdade
de mortes violentas por raça/cor mediante a diminuição de 6,8% das mortes
violentas de indivíduos não negros e, por outro lado, o aumento, de 23,1%,
da taxa de vitimização de pessoas negras o que implica dizer que 71,5% das
pessoas que são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas (negras)
(CERQUEIRA, 2018, p. 4). Ou seja, são negros aqueles(as) potencialmente
mais expostos(as) à violência letal.
Também nesse ponto é decisivo o papel da violência estatal em especial
no que tange à adoção de políticas de segurança pública baseadas no confronto, na militarização das comunidades e na ênfase na promoção da guerra
às drogas e no combate penal aos crimes de natureza patrimonial (mesmo
aqueles praticados sem violência ou grave ameaça).
Em outras palavras, o Brasil tem erigido ao longo dos anos as bases de
um estado policial lastreado na forte interpretação punitivista dos problemas
sociais e na maximização de discursos moralistas em substituição ao devido
processo legal e às garantias constitucionais. Nas periferias das grandes cidades – territórios negros por excelência – o processo de expansão deste
modelo policial é bastante antigo e suas nefastas consequências são já muito
arraigadas produzindo toda sorte de violências e violações.
No âmbito político institucional é com a operação Lava Jato, iniciada
em março de 2014, que algumas destas práticas inquisitoriais – permanentes
nos territórios negros – passam a ser também utilizadas no âmbito da luta
política como meio de perseguição de adversários sob o pretexto de combate à
corrupção. De modo amplo e sistemático membros do Ministério Público, da
Polícia Federal e do Poder Judiciário lançaram mão de expedientes persecutórios marginais ao texto constitucional e, em aliança com setores da grande
mídia, passaram a proliferar prisões provisórias e acordos de delação premiada
de pouca consistência jurídica com vistas a promover a corrosão de biografias
de líderes políticos desalinhados com os interesses dos establishment e/ou
com a mera reorganização de necessidades do campo eleitoral sempre em
favor de projetos mais anti democráticos e mais alinhados com a ideia de
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um governo de “Lei e Ordem” liderados por Juízes, Promotores e Policiais.
Como método de ação, a operação Lava Jato alargou para a classe política a prática dos vazamentos de informações de investigações criminais e a
constante aparição pública de Policiais, Promotores e Juízes que se converteram em celebridades na arena do debate público, figurando inclusive como
potenciais novos candidatos em processos eleitorais. Através da espetacularização planejada de ações ordinárias de investigação criminal, pugnou-se pela
celebração de punições sumárias e de delações premiadas ilegais e sem provas,
baseadas majoritariamente em discursos políticos de apelo midiático sempre
na perspectiva dos apelos punitivos disseminados no conjunto da sociedade.
Ao longo dos anos, a operação Lava Jato converteu-se numa “ideologia”
segundo a qual o Direito passou a ser considerado como um caminho longo
demais para a obtenção de condenações criminais e as garantias entendidas
como obstáculos que só atrapalham a efetiva persecução penal (STRECK,
2018). Ou seja, criou-se a partir de então um conjunto de ações – com forte
apoio da mídia – que foram erodindo todo o campo da discussão política
e pugnando por “salvadores da pátria” que pudessem sem demorar trazer à
lume a sonhada segurança, paz e a estabilidade.
Em outras palavras, a Lava Jato consolidou em termos políticos o
encontro entre a real sensação de insegurança vivida cotidianamente pela
população, a histórica afinidade brasileira em relação a projetos políticos
punitivistas e anti-democráticos e os interesses de parte da elite nacional que
dentro do contexto de 2014 desejava reorientar os rumos da política no país.
É deste modo que se deu eleição à Presidência da República do então
folclórico deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, o ex capitão do
Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. Dentro de um contexto político cindido pela inabilitação do favorito em todas as pesquisas de opinião,
Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Bolsonaro passou a ser uma opção
simpática para diferentes estratos sociais econômicos e políticos da sociedade brasileira de algum modo identificados com o sentimento contrário
ao Partido dos Trabalhadores, que tornou-se, por ação orquestrada e insistente da mídia e de parcelas do judiciário, um símbolo de acordos da velha
política, de corrupção e de mau uso do dinheiro público.
Mesmo que houvesse dentro do debate eleitoral fartas evidências
de que os governos do PT (Lula e Dilma) fossem os melhores mandatos
em termos de políticas sociais prevaleceu na análise do eleitor a avaliação
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sobre os fracassos da política econômica do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff e o discurso – midiático e ideológico – de que o PT
era então o principal formulador e beneficiário das práticas de corrupção
vigentes no país. É neste cenário que figura o candidato Jair Bolsonaro,
conhecido pela posição contrária aos direitos humanos e pela inexpressiva
influência no Congresso Nacional, pontuando como um candidato forte
que acaba consagrando-se presidente da república.
A eleição de Bolsonaro é, portanto, o ponto de culminância de uma
escalada autoritária e moralista que aclama o projeto de fragilização do
texto constitucional e de supressão de direitos e garantias individuais e,
por outro lado, intensifica práticas radicalmente vigilantistas de expansão
da ação policial.
Já antes da campanha eleitoral Bolsonaro não deixava dúvidas quanto a
sua posição de estímulo público à violência policial e de desapreço a valores
democráticos. Em vários mandatos como deputado federal e mesmo durante
o debate eleitoral e após a posse como presidente da república com a chancela
de 57,7 milhões de votos são muitas as declarações na perspectiva da violação
de direitos humanos e de estímulo à desregulamentação do direito penal:
Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente
nada! Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra
civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez: matando
uns 30 mil, começando com o FHC, não deixar para fora não, matando! Se
vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente.6
[O policial] entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou
30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado7
“Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos
nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão
banidos de nossa pátria”8
6.

7.

8.

A declaração foi feita no programa Câmara Aberta (1999) quando Bolsonaro chegou a sugerir o “fuzilamento” do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em livro, seu filho, Flávio Bolsonaro, explica
que a afirmação foi apenas uma alusão a uma declaração do avô de FHC, que teria falado em fuzilar
a família real caso ela resistisse ao exílio. Fonte: https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/ Acesso em 07 de abril de 2019.
Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, em agosto de 2018, o então candidato reforçou seu entendimento, declarado diversas vezes, de que “violência se combate com mais violência”, justificando
que criminoso “não é ser humano normal”. Em declarações anteriores, ele já havia dito que “policial
que não mata não é policial” e que a “polícia brasileira tinha que matar é mais”. Fonte: https://www.
cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/ Acesso em 07 de abril de 2019.
Bolsonaro se referia aos adversários do PT, com quem disputou o segundo turno das eleições. O discurso, em vídeo, foi transmitido em um telão na avenida Paulista, em São Paulo, durante uma manifestação de seus apoiadores uma semana antes da votação de 28 de outubro. Fonte: https://www.
cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/ Acesso em 07 de abril de 2019.
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Foi também dentro desse contexto que o ex juiz Sérgio Moro foi
convocado a transitar da magistratura militante para a militância política
propriamente dita como Ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Dentro
de uma controversa exposição pública de suas posições político ideológicas
o atual ministro chocou partes expressivas da sociedade brasileira diante do
fato de que, enquanto Juiz, foi acusado de intervir no processo político que
culminou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, com a inabilitação eleitoral do ex presidente Lula e, em seguida, por tornar-se Ministro
da Justiça do presidente que ajudou a eleger (PRONER et ali, 2017).
A escolha de Moro para o primeiro escalão do governo federal tornou-se prova cabal de uma conexão entre as ações da operação lava jato
e os desígnios da eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República
(FREITAS, 2019). Sob esta mirada, podemos pensar o programa de
gestão do Ministério da Justiça e, em particular o pacote anticrime, como
a representação do ethos moralista e anti constitucional em expansão na
sociedade civil dentro da administração pública e do legislativo federal. O
governo Bolsonaro é, neste sentido, a convergência de práticas vigilantistas
historicamente estruturadas na sociedade brasileira, e, por outro lado, a
conformação da escalada policialesca que, no Brasil, organiza os sentidos
no âmbito do sistema de justiça criminal e de segurança pública.

3.

O PACOTE ANTICRIME E A ESCALADA AUTORITÁRIA

O pacote anticrime é composto por três projetos de lei (PL 881/2019,
PL 882/2019 e PLP 38/2019) e foi entregue à Câmara dos Deputados em
fevereiro de 2019, onde foi despachado inicialmente para um grupo de estudos formado por deputados e deputadas do governo e da oposição. Para que
o Congresso pudesse iniciar imediatamente o debate das propostas enquanto
os deputados se ocupam da reforma da Previdência (PEC 6/2019), a senadora
Eliziane Gama (PPS-MA) reapresentou as propostas no Senado e a discussão
deverá ocorrer paralelamente nas duas casas legislativas.
O pacote refere-se a ampliação do modelo de justiça criminal negociada,
com alargamento da utilização dos acordos de delação premiada; amplia os
casos para aplicação dos excludentes de ilicitude alargando a salvaguarda jurídica para casos de letalidade policial; determina que a prisão após condenação
em órgão colegiado seja a regra no processo penal, incrementando significativamente a já escandalosa população carcerária brasileira; inclui a obrigatoriedade
de ser fixado o regime fechado para reincidentes e para aqueles com “conduta
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criminal habitual”, reiterada ou profissional e prevê que o juiz poderia fixar
uma espécie de quarentena no regime mais gravoso antes de possibilitar a
progressão; bem como veda saída temporária aos condenados por crimes hediondos, terrorismo e tortura as saídas temporárias, estando no regime fechado
ou no semiaberto; bem como altera as regras sobre direito de visita no sistema
penitenciário federal no que diz respeito aos advogados, criando a necessidade
de agendamento prévio e autorizando a gravação das conversas entre advogado/
cliente, entre outras iniciativas de mesma natureza.

A conduta de Moro é condizente com as estratégias e as iniciativas de
todo o governo que desde o seu nascedouro tem se vocacionado a agredir
adversários e a realizar recuos ante a sua abissal incapacidade de gerir o país.
As iniciativas do presidente Bolsonaro são marcadas pela desarticulação interna e pela falta de uma visão sistemática acerca dos fenômenos sociais que
pretende atacar. São reedições de iniciativas já realizadas por outros entes e
que em nada contribuem para alargar e propor novas saídas para os velhos e
reiterados problemas na área de segurança pública.

A despeito do que era de se esperar de uma medida desta envergadura
as iniciativas do Pacote Anticrime não foram debatidas com especialistas ou
mesmo com atores da sociedade civil engajados no tema. De acordo matéria
dos jornalistas Ricardo Balthazar e Fernanda Mena publicada no jornal Folha
de São Paulo em 01 de abril de 2019 O projeto foi apresentado ao Congresso em fevereiro, após apenas 23 dias de debate dentro do ministério, e foi
produzido sobretudo pela iniciativa direta e individual do próprio ministro
desconsiderando as contribuições dos Conselhos Nacionais vinculados ao
Ministério e as críticas apresentadas formalmente por órgãos vinculados ao
sistema de justiça criminal e de segurança pública:

Em suma, as propostas que agora figuram de modo desarmônico no
pacote de ilegalidades auto intitulado como Pacote Anticrime já compunham uma visão sobre o direito e o processo penal que vinha sendo posta
em debate ao longo dos anos pelos setores conservadores e por parte da elite
nacional. Por meio da ação de grupos do Ministério Público Federal; através
de campanhas promovidas pelos movimentos de direita defendendo pena
de morte, prisão perpétua e redução da idade penal ou ainda nas votações
do Supremo Tribunal Federal que, em matéria penal, tem validado práticas
heterodoxas como a execução provisória da pena resta evidente que os temas
que hoje compõem o pacote anticrime são expressão de um longo processo
erigido no Brasil um na perspectiva da consolidação de um Estado Policial.

A primeira minuta do projeto foi posta em circulação em 7 de janeiro, uma
semana após a posse do novo governo, o que sugere que ela tenha sido elaborada ainda no período de transição. Neste dia, o ministro deu prazo de 15
dias para que os departamentos da pasta se manifestassem.
O texto é pontuado por comentários que deixam claro o objetivo do projeto
de endurecer a legislação penal e a certeza de que alguns dispositivos propostos causariam controvérsia no meio jurídico.
(...) Por meio de nota, o Ministério da Justiça afirmou que os comentários
na minuta “são da equipe do MJSP que trabalhou no texto”, podendo haver
justificativas da “equipe da Casa Civil, que também trabalhou no texto antes
do envio ao Congresso Nacional”, em fevereiro.
A assessoria de imprensa da pasta também informou que a minuta foi redigida a partir de um arquivo pessoal do ministro Sergio Moro.
Os comentários estão escritos na primeira pessoa do singular. E não existe
nos documentos liberados pelo ministério qualquer registro da participação
da Casa Civil nas discussões do projeto.
Para amparar as propostas e suas justificativas, a minuta não menciona trabalhos científicos ou boas práticas, mas destaca que certas medidas contam
com apoio popular. (BALTHAZAR; MENA, 2019)

Por outro lado, as medidas contidas no Pacote Anticrime também
desconsideram o impacto político, estrutural e orçamentário advindo do
recrudescimento penal. Como geralmente ocorre no processo de assunção
de Estados Policiais, desconsidera-se nas iniciativas legislativas apresentadas
pelo ministro Sérgio Moro os custos das ações recomendadas ou o seu real
impacto em termos de combate a corrupção ou de redução da violência. Na
prática, estabelece-se a partir das propostas governamentais estratégias mercadológicas que visam pura e simplesmente promover respostas às aspirações
punitivas em voga no conjunto da sociedade.
Para se ter uma ideia da gravidade do problema não há nas razões
apresentadas nos projetos encaminhados por Moro qualquer avaliação científica mais abalizada acerca dos custos das medidas, da exequibilidade do
recrudescimento penal em termos de presídios para o abrigamento destes
que serão alcançados pelas novas medidas ou mesmo discussão sobre o
efetivo de profissionais a serem contratados para prender, investigar, acusar,
julgar e custodiar.
Segundo levantamento realizado pelo pesquisador Renato Lima,
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presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o pacote iria representar – se aprovado – um investimento de R$ 481 bilhões no seu sistema
carcerário em dez anos o que, em termos econômicos, é completamente
impraticável em face da Emenda Constitucional 95 que fixou o teto dos
gastos públicos e da própria crise fiscal que impôs sérios limites orçamentários
à União, Estados e Municípios (LIMA, 2019). Ou seja, também sob este
aspecto a medida é desqualificada, incompleta e irresponsável propondo o
estabelecimento de gastos que além de ineficazes também são inoportunos
politicamente e irresponsáveis do ponto de vista fiscal.
A iniciativa é uma mera presunção política genérica e mal formulada
que, ao lado de atentar contra a constituição, também aponta para o colapso tanto do sistema de justiça criminal quanto das estruturas de segurança
pública e de serviços penais. Trata-se de uma peça de marketing eleitoral
extemporânea que atenta e agride a análise e a experiência de profissionais,
ativistas e pesquisadores na área:
Ao que parece, o Ministério da Justiça quer que legislemos primeiro, para
vermos o que vai ocorrer depois.
Em suma, cuida-se mais uma tentativa de dar respostas fáceis a problemas
complexos por meio do punitivismo populista: penas mais graves, regimes
mais duros e processo utilitarista. Como cantava o poeta Cazuza, vemos o
“futuro repetir o passado”, sendo que o pacote do Ministro Moro, em resumo,
não passa de um “museu de grandes novidades”. (IBCCRIM, 2019, p. 2)

A título de exemplo podemos falar do aspecto mais absurdo e flagrantemente autoritário do conjunto de medidas propostas: a ampliação das
hipóteses de excludente de ilicitude, ou, a ampliação da licença dos policiais
para matar. Trata-se da proposta de alterar o Código Penal para prever novas
situação que, em situação de conflito armado, reduz-se pena até a metade
ou deixa-se de aplicá-la se a legítima defesa “decorrer de escusável medo,
surpresa ou violenta emoção”.
Na prática, a proposta amplia o grau de discricionariedade da ação policial e fomenta o recrudescimento da ação destes profissionais. Sem qualquer
debate sério sobre fortalecimento das carreiras e das condições de trabalhos
dos profissionais de segurança pública, a proposta de Moro apenas convoca para a guerra mesmo que sobrem evidências de que a medida não terá
nenhum sentido prático em termos de redução da violência urbana ou de
mais proteção para cidadãos e para os próprios policiais.

Felipe da Silva Freitas

Em termos diretos a medida irá – se aprovada – estimular uma guerra
que hoje já é responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas por ano sem
qualquer discussão séria e precisa sobre as causas e os motivos do alargamento
da insegurança e dos seus efeitos no conjunto da população.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pacote de Moro não é uma proposta de reforma legislativa; não é
uma política de segurança e nem um conjunto de medidas de combate à
corrupção. Elaborado de modo populista e panfletário, o pacote é, em parte;
um “corte e cole” com a reedição de velhas medidas punitivas conhecidas do
itinerário policialesco brasileiro com ampliação da malha penal e redução
das garantias e liberdades individuais, e, por outro lado, é uma repetição de
frases feitas de forte aderência no imaginário popular formado por discursos
de lei e ordem e por baixa consideração dos direitos humanos.
O conjunto de alterações propostas pelo ministro Sérgio Moro foge
aos temas centrais da agenda do combate à violência e à corrupção no país e
atua nos “lugares comuns” que sabidamente não irão resolver (e talvez irão
até agravar) as mazelas atinentes à insegurança urbana.
Ficam no caminho as propostas de combate às milícias, aos grupos
de extermínio e às facções criminosas; as políticas nacionais de controle da
produção, do comércio e da circulação (legal e ilegal) de armas e munições,
o controle das fronteiras e a defesa nacional. São abandonadas no curso do
projeto as discussões sobre uma política nacional de prevenção aos homicídios, sobre as ações de redução de danos para pessoas que usam drogas ou
sobre a atenção às pessoas privadas de liberdade.
As medidas de Moro são ações que não se sustentam cientificamente,
mas que se conectam com o contexto político e que dialogam com a tradição inquisitorial brasileira colaborando para erigir o castelo de bravatas que
edificam e articulam o Estado Policial. Em poucas palavras, é ao engodo que
o pacote de Moro se destina.
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ANÁLISE TEMÁTICA

TENSÕES ENTRE O PACOTE ANTICRIME E A
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COMENTÁRIOS A PARTIR DAS PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA
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1.

INTRODUÇÃO

Esse trabalho é parte do esforço coletivo – impulsionado pelo Instituto
Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) – de professoras e professores
do campo das ciências criminais de diversos locais do Brasil no sentido de
qualificar o debate público sobre o pacote legislativo recentemente apresentado pelo Ministério da Justiça, que busca alterar aspectos estruturais do
ordenamento jurídico-penal nacional.
O autodenominado Pacote “Anticrime”, subdividido após pressões da
classe política em três projetos de lei, busca alterar catorze leis nacionais,
dentre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução
Penal. Análises preliminares produzidas por instituições de referência nos
campos da pesquisa sobre o sistema de justiça penal e da atuação prática no
âmbito do sistema prisional apontam para a natureza autoritária do projeto,
e chamam atenção para os riscos que as alterações propostas representam para
a já combalida democracia brasileira.
1.
2.

3.
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Nesse contexto, destaca-se a tensão entre o sentido político e jurídico
da proposta e o princípio da presunção de inocência, base estruturante do
paradigma democrático. Este conflito pode ser observado em mais de um aspecto do projeto. O presente artigo enfrenta essa tensão a partir da questão da
execução provisória da pena, tema indutor de alterações no sistema recursal
e no regramento da pena de multa. Assim, o texto se debruça a partir de um
ponto de vista crítico sobre inovações propostas em dispositivos do Código
Penal (arts. 50 e 51), do Código de Processo Penal (arts. 283; 617-A; 637 e
638) e Lei de Execução Penal (arts. 105; 147 e 164).

do CPP, que passaria a apresentar a seguinte redação:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em
julgado ou exarada por órgão colegiado.

Além disso, propõe a criação de um novo dispositivo no diploma
processual:
Art. 617-A. Ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou
pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser
interpostos.

2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: OBSERVAÇÕES
A PARTIR DAS DIMENSÕES ÉTICO-POLÍTICA E EMPÍRICA
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal autorizou, em
sede do habeas corpus 126.292/SP, a execução provisória da pena após condenação proferida por órgão jurisdicional colegiado. Em síntese, a Corte
introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de prisão
sem sentença condenatória transitada em julgado, para além das hipóteses
de encarceramento cautelar.
Desde então, a questão da execução provisória da pena de prisão se
transformou em um dos temas mais debatidos no campo jurídico brasileiro. Nesse contexto, o discurso jurídico-penal comprometido com a ordem
constitucional e com os direitos e garantias fundamentais tem produzido
importantes reflexões sobre o significado ético-político da autorização da
prisão após condenação em segunda instância, além dos impactos desse
entendimento no funcionamento da justiça criminal e no quadro de superencarceramento seletivo e violento que caracteriza o nosso sistema prisional.
O pacote legislativo autodenominado “anticrime” apresentado pelo
Ministério da Justiça, contudo, propõe inovações legislativas que levam o
debate para outro patamar. Em relação à execução provisória da pena, a
proposta busca alterar o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal
de forma a consolidar a adoção da obrigatoriedade do cumprimento de pena
após condenação em segunda instância, salvo em hipóteses extraordinárias.

§ 1º O tribunal poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução
provisória das penas se houver uma questão constitucional ou legal relevante,
cuja resolução por Tribunal Superior possa plausivelmente levar à revisão da
condenação.
§ 2º Caberá ao relator comunicar o resultado ao juiz competente, sempre
que possível de forma eletrônica, com cópia do voto e expressa menção à
pena aplicada.

O dispositivo proposto adota expressamente a tese da prisão automática, obrigando a execução provisória da pena após condenação por órgão
colegiado, salvo em casos excepcionais, nos termos do §1º. A alteração
proposta na Lei de Execução Penal, por sua vez, só sedimenta a equiparação entre “condenação em segunda instância” e “trânsito em julgado”,
determinando igualmente a expedição de certidão de execução nas duas
hipóteses e, consequentemente, violando gravemente o texto constitucional
e a hierarquia normativa que sustenta o Estado de Direito5. A proposta
altera os seguintes dispositivos6:
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de
liberdade ou determinada a execução provisória após condenação em segunda
instância, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de
guia de recolhimento para a execução.
5.

Nesse sentido, o projeto propõe a modificação da redação do art. 2834
4.

Redação vigente: Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva.

6.

A execução da pena sem sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, sem formação definitiva de culpa, viola explicitamente o princípio da presunção de inocência, previsto expressamente
no art. 5º, Inciso LVII, da CF/1988: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
Dispositivo vigente: Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a
execução. Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz
da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para
tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.
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Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou pena restritiva de
direitos ou determinada a execução provisória após condenação em segunda
instância, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando
necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

O responsável pelo projeto, Ministro Sérgio Moro, reagiu às primeiras
críticas contra essas inovações, recorrendo ao entendimento do STF sobre a
questão7. Acontece que está agendado para abril desse ano o julgamento das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade que tratam do tema, em sessão
que promete acalorado debate jurídico. Mais importante é que, diferente do
que sugere o discurso do Ministro, a tese da prisão obrigatória só foi adotada
por dois ministros, uma vez que a maior parte dos juízes favoráveis à execução
defende a “possibilidade” e não a “obrigatoriedade” da prisão8.
Assim, como bem lembrou Streck (2019), a proposta não se assenta
no atual entendimento do STF, mas vai além no quesito desrespeito à
norma constitucional da presunção de inocência. Além disso, a proposta
autoriza aplicação de penas restritivas de direito e de multas antes do trânsito em julgado, inovando também nesse ponto em relação ao entendimento
vigente da Corte Superior.
A partir dessas observações preliminares, a análise da proposta de regulamentação da execução provisória da pena deve passar por dois eixos
complementares. Em um primeiro momento, é fundamental problematizar a
sua dimensão ético-política, destacando a potencial fratura do Estado Constitucional de Direito9; por outro lado, parece importante realizar a crítica
sobre a relação entre as alterações propostas e as dinâmicas de funcionamento
da justiça criminal e do sistema prisional.
Seguindo o percurso proposto, cabe destacar que o debate contemporâneo sobre a crise do paradigma democrático, em um contexto de ascensão
7.
8.

9.

Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/02/05/moro-pacote-anticrime/.
A violação à garantia constitucional da presunção de inocência, resultado do entendimento da maioria
dos Ministros quando do julgamento do HC 126.292 em fevereiro de 2016, tem sido aplicada pelas
instâncias inferiores automaticamente, diferentemente do entendimento da corte. Sobre esse contexto,
vale resgatar manifestação do Ministro Gilmar Mendes, em 4 de abril de 2018, quando do julgamento
do HC 152.752: “Essa possibilidade [prisão após decisão em segunda instância] tem sido aplicada
pelas instâncias inferiores automaticamente. Para todos os casos e em qualquer situação, independente
da natureza do crime, da sua gravidade ou da pena. (...) Sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação.”
A execução da pena sem sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, sem formação definitiva de culpa, viola explicitamente o princípio da presunção de inocência, previsto expressamente
no art. 5º, Inciso LVII, da CF/1988: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
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política do autoritarismo em diversos lugares do globo, tem produzido importantes reflexões sobre os descaminhos do Estado Constitucional de Direito.
O que está em disputa, assim, é o próprio valor da noção de Constituição
(FERRAJOLI, 2006). No Brasil, a discussão sobre o respeito à presunção de
inocência, nesse contexto, não pode ser reduzida a mera questão de interpretação jurídica, mas deve servir como alerta sobre uma tendência de desprezo
político em relação a conquistas civilizatórias que estabelecem limites para a
intervenção do Estado policial na liberdade de todo cidadão.
A ideia de que ninguém pode ser punido sem formação definitiva
de culpa, nesse sentido, ocupa posição central no próprio pacto político e
social representado pela Constituição de 1988 e na projeção de construção
de uma democracia no Brasil. É preciso reconhecer, contudo, que estamos
diante de uma crise profunda do pacto de 1988, muito bem representada
pelo pacote legislativo do Ministério da Justiça. Se a questão criminal foi
um nó autoritário no processo de democratização do país (PASTANA,
2009), uma vez que a Nova República nunca alcançou um mínimo de
densidade democrática no âmbito da segurança pública e do sistema de
justiça criminal, ela agora surge como principal alavanca do autoritarismo.
Assim, a Constituição e os direitos fundamentais se transformam
em obstáculos incômodos para os desígnios do mercado e das maiorias
de ocasião, em um contexto no qual o campo político e o discurso jurídico hegemônico parecem arrebatados pelo populismo penal e pela adesão
subjetiva à barbárie que caracteriza o funcionamento real das agências punitivas (BATISTA, 2012).
A questão é que os argumentos da ordem do ético-político têm sido
frequentemente rebatidos por juristas e, inclusive, pelo autor do projeto, a
partir de constatações pretensamente empíricas. Essa estratégia discursiva foi
recorrentemente utilizada, cabe destacar, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nas ocasiões em que a possibilidade de prisão sem trânsito em julgado
foi discutida pelo STF10. Diante da dificuldade em rebater a inconstitucionalidade flagrante da medida, os seus defensores seguem apelando para uma
espécie de “demanda dos fatos” que, nessa linha argumentativa, serviria de
justificativa para o desrespeito ao texto Constitucional.
Neste sentido, a medida se transforma em uma resposta necessária para
10.

Disponível
em:
segunda-instancia/.

https://jornalggn.com.br/justica/barroso-se-antecipa-e-opina-sobre-prisao-em-
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o combate à impunidade de criminosos de colarinho branco, que se aproveitariam do direito fundamental de não ser considerado culpado sem trânsito
em julgado para mobilizar recursos meramente protelatórios, que inviabilizam a punição e desmoralizam o judiciário. Em linhas gerais, a Constituição
surge discursivamente como obstáculo para a eficiência da persecução penal,
além de ser virtualmente a responsável pela morosidade da justiça.
Além disso, a medida consubstanciaria uma política judicial
contra-seletiva, uma vez que a presunção de inocência interpretada constitucionalmente só beneficiaria ricos e políticos, não alterando as dinâmicas
massivas da justiça criminal e do sistema prisional, que já constituem
“estado de coisas inconstitucional”, conforme reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADPF 347.
O uso desse tipo de argumento retrata de forma precisa a interpretação
de que a Constituição é vista por esses atores jurídicos como um obstáculo
ultrapassável, o que constitui, como já discutido, importante sinal de crise
democrática. Por outro lado, os argumentos lançados, com a pretensão de
respaldo na empiria, apresentam escolhas metodológicas questionáveis e
desafiam frontalmente a realidade operativa do sistema de justiça criminal, caracterizando o que Thais Lima (2016) chamou de “mercado das estatísticas”.
Em abril do ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
através do seu Núcleo Especializado de Situação Carcerária (NESC), encaminhou ao Ministro Marco Aurélio Mello, relator da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n. 44, uma instrutiva manifestação sobre os impactos
da prisão após condenação na segunda instância no sistema prisional de São
Paulo, Estado como o maior número de pessoas presas no país.
A referida manifestação, parte da atuação da DPE-SP como amicus
curiae no citado procedimento, destaca o potencial da medida – que, diga-se,
ainda não prevê a prisão obrigatória como no projeto sob análise – no incremento de expedições de mandados de prisão na justiça paulista, destacando
a manutenção dos padrões históricos de seletividade. Segundo a manifestação
da DPE-SP, após dois anos da flexibilização judicial do princípio da presunção de inocência foram expedidos 13.887 mandados de prisão no Tribunal
de Justiça de São Paulo com base somente no HC n. 126.292.
Em outros termos, a pesquisa que fundamenta a manifestação sugere
que a crença de que a flexibilização da presunção de inocência atingiria
especialmente criminosos de colarinho branco esbarra na operatividade
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estruturalmente seletiva (racista e classista) do poder punitivo no Brasil
(DPE-SP, 2018).
A discussão proposta pela DPE-SP só atinge toda a sua potência crítica
quando apresentada em conjunto com dados sobre o impacto dos recursos e
remédios constitucionais impetrados nos tribunais superiores contra acórdãos
condenatórios proferidos pelos tribunais de segunda instância Brasil a fora.
Isso porque a tese de que medidas jurídicas apresentadas no STJ e STF têm
apenas sentido protelatório não se adequa ao quadro de insegurança jurídica
que caracteriza a prática jurisdicional dos tribunais brasileiros. Também não
é verdade que os únicos réus que alcançam os tribunais superiores são os
condenados por crimes de colarinho branco.
Nesse sentido, a manifestação da DPE indica que 1/5 de todos os
habeas corpus em tramitação em abril de 2018 no STJ e STF foram impetrados pelo órgão de defesa pública do Estado de São Paulo11 (DPE-SP, 2018).
Essa realidade, que complexifica a discussão em termos empíricos, pode
ser constatada em outras pesquisas. Em relação à insegurança jurídica que
ainda caracteriza o funcionamento dos tribunais de 2ª instancia, investigação
realizada em 2015 pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), com apoio
do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) coordenada por Nunes e
Trecenti (2015), apontou que no Tribunal de Justiça de São Paulo, a depender da câmara criminal em que for julgado, um recurso tem chances que
variam de 16% a 81% de ser improvido.
Por outro lado, de acordo com dados de 2015 compilados pela própria
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através do seu Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores com atuação em Brasília, verificou-se, em
sede de habeas corpus julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, um índice
de concessão da ordem em favor do paciente em média de 50% do total de
impetrações, incluindo situações de diminuição de pena, alteração de regime,
absolvição e outros benefícios. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o
índice de concessão de ordem total ou parcial varia, em média, entre 10 e
20% das impetrações (DPE-SP, 2018).
A pesquisa produzida pela Fundação Getúlio Vargas, “Panaceia
11.

Nos termos da manifestação, a realidade demonstrada pela pesquisa “confirma que a afronta ao art.
283, CPP, e ao art. 5º, LVII, CF, não atinge, em larga escala, pessoas acusadas de crimes referidos
como de ‘colarinho branco’, diversamente do que já foi ventilado por alguns dos Ministros do próprio
STF e pela mídia. Muito pelo contrário, a esmagadora maioria das pessoas atingidas por essa violação
são pessoas pobres, clientela cativa da persecução penal, dentre as quais em sua maioria são atendidas
pelas Defensorias Públicas do país” (DPE-SP, 2018).
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universal ou remédio constitucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, no âmbito do Projeto “Pensando o Direito e as Reformas Penais no
Brasil”, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e que traz
um recorte temporal entre 2008 e 2012, mostra uma média percentual de
concessão total ou parcial de habeas corpus de 8,27% no STJ e 27,86%
no STF. A análise avança para recortes específicos e quando considerados
os números relativos a equívocos dos tribunais na fixação do regime inicial
e erro na dosimetria da pena, para o crime de roubo, por exemplo, foram
encontrados porcentuais de concessão de 62% e 49%, respectivamente. Vale
trazer em destaque um trecho do relatório dessa pesquisa, que foi coordenada
pelo professor Thiago Bottino (2013, p. 60):

estruturalmente seletivo do poder punitivo no Brasil.

3. A PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO NO SISTEMA RECURSAL
Neste contexto de incorporação da execução antecipada da pena no
ordenamento jurídico brasileiro, o projeto de lei anticrime também traz algumas modificações no sistema recursal, tendo especial enfoque nos recursos
especial e extraordinário, propondo a modificação da redação dos artigos 637
e 638 do Código de Processo Penal13, nos seguintes termos:
Art. 637. O recurso extraordinário e o recurso especial interpostos contra
acórdão condenatório não terão efeito suspensivo. § 1º Excepcionalmente,
poderão o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário ao recurso especial, quando
verificado cumulativamente que o recurso: I – não tem propósito meramente
protelatório; e II – levanta uma questão de direito federal ou constitucional
relevante, com repercussão geral e que pode resultar em absolvição, anulação
da sentença, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto. § 2º
O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente
no recurso ou através de petição em separado, dirigida diretamente ao Relator
do recurso no Tribunal Superior e deverá conter cópias do acórdão impugnado, do recurso e de suas razões, das contrarrazões da parte contrária, de
prova de sua tempestividade e das demais peças necessárias à compreensão
da controvérsia.

A elevada taxa de sucesso das impetrações no STJ deve ser interpretada como
uma alta taxa de reversão das decisões dos tribunais de 2ª instância. Considerando que os temas tratados nos HC’s e RHC’s perante os tribunais
superiores não são novidades – já tendo sido objeto de diversas decisões – a
inferência que se pode fazer é no sentido de uma divergência entre as decisões
dos tribunais de 2ª instância e as do STF e STJ. Esse fenômeno é bem claro
no STJ, responsável pela alta taxa de reversão das decisões, o que permite
inferir que o STF é protegido de uma avalanche de impetrações graças à
atuação do STJ.

Os dispositivos no pacote anticrime do Ministério da Justiça que visam
instaurar a prisão após condenação por órgão colegiado e sem trânsito julgado são flagrantemente inconstitucionais e afrontam as recomendações dos
órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos (RIBAS; RESENDE,
2016). Do ponto de vista ético-político, representam grave fratura no pacto
político de 1988 e na própria noção de democracia constitucional.
Os argumentos pretensamente empíricos utilizados pelos defensores da
medida, por sua vez, são frágeis e não se sustentam perante uma análise mais
cuidadosa da realidade da justiça criminal e do sistema prisional no Brasil. O
poder judiciário brasileiro é destinatário de 1,4% do PIB nacional, sendo um
dos judiciários mais caros do mundo12. Não é razoável sugerir que problemas
como morosidade processual devem ser enfrentados em uma democracia
com a subversão de um dos princípios que estruturam o Estado de Direito
Constitucional. Por outro lado, o discurso de que a medida é contra – seletiva não passa de fantasia populista, sem o menor reflexo no funcionamento
12.

Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/judici%C3%A1rio-brasileiro-%C3%A9-35-vezes-mais-caro-que-o-alem%C3%A3º/a-42522655.

Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e
julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na
forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.

A alteração é encarada como parte essencial da reforma do processo
penal, sendo atribuída ao sistema recursal boa parte dos “entraves” a um
processo célere e eficiente.
Os dispositivos mencionados afirmam expressamente a ausência de
efeito suspensivo dos recursos extraordinário e especial, reforçando o caráter automático da execução do julgado após a apreciação do acórdão
condenatório.
13.

Na redação atual, os dispositivos encontram-se com a seguinte redação: Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais
baixarão à primeira instância, para a execução da sentença. Art. 638. O recurso extraordinário será
processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento
interno.
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O debate jurídico sobre a existência ou não de efeito suspensivo destas
modalidades recursais também esteve presente nas discussões sobre a execução antecipada no STF. O enfoque neste ponto em específico representa uma
tentativa de encobrir uma realidade inquestionável: o alcance da presunção
de inocência concebida na Constituição Federal. Para os fins de execução da
pena, a atribuição ou não de efeito suspensivo a certas modalidades recursais não pode fixar novos marcos, desconsiderando o requisito do trânsito
em julgado.
Nas discussões travadas no Supremo, optou-se comodamente por evitar
aproximações com o tema do trânsito em julgado e sua conceituação, conforme registrou Heloisa Estellita (2018). O projeto de reforma apresentado
parece caminhar no mesmo sentido, impondo uma “leitura a fórceps” (FERNANDES, SANTANA, 2019, p. 307) dos direitos fundamentais contidos
na Constituição.
É evidente que as discussões sobre a reforma do modelo recursal não se
limitam à existência ou não de efeito suspensivo. As modalidades recursais e
sua forma de processamento possuem uma margem ampla de normatização
pela legislação processual, no entanto essas normas não podem sobrepor
e contrariar frontalmente os princípios estabelecidos na Constituição, que
elegeu um momento processual específico a partir do qual estará superada a
presunção de inocência, o trânsito em julgado14.
No sentido de tornar “automática” a prisão após a publicação do
acórdão condenatório, o projeto prevê a hipótese excepcional de atribuição
de efeito suspensivo aos recursos pelos Tribunais Superiores. Os requisitos
cumulativos apresentados no projeto são: (a) ausência de propósito protelatório; (b) questão de direito federal ou constitucional relevante com repercussão
geral, que possa resultar em: (i) absolvição; (ii) anulação da sentença; (iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv)
alteração do regime inicial para o aberto.
É importante observar que a exigência de “plausibilidade” da revisão da
condenação – requisito para que o próprio Tribunal que proferiu o acórdão
condenatório suspenda a execução provisória (art. 617-A, §1º, apresentado no projeto) – não aparece como um requisito para que os Tribunais
14.

Destaque-se que o Constituinte poderia ter adotado critérios mais abertos, como da “culpa legalmente
comprovada”, estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, item 2). No entanto, a escolha do legislador é evidente e parte de um conceito de trânsito em julgado, amplamente
compartilhado na doutrina e jurisprudência brasileiras.
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Superiores o façam.
Com a redação proposta, fica evidente o risco de “decisionismos” por
parte dos Tribunais. As divergências no Supremo Tribunal Federal já geraram
uma verdadeira roleta russa judicial. Hoje, a depender do Ministro relator,
há boas chances de suspensão da execução da pena, em um contexto em que
a execução antecipada não deveria ser automática, conforme já apontado.
Além disso, a previsão da necessidade de ver reconhecida a “questão
relevante”, aliada à exigência de repercussão geral, abre espaço para uma
margem maior de subjetividade e potencializa os entraves ao reconhecimento
da situação excepcional para suspensão da execução.
Há outros obstáculos no texto legal ao reconhecimento da exceção
que justificaria a suspensão da pena. A possibilidade de alteração do regime
inicial de cumprimento de pena restringe-se ao regime aberto. Deste modo,
admite-se o risco de cumprimento de pena em regime mais gravoso (fechado)
podendo haver modificação posterior para o regime semiaberto. O risco de
cumprimento de pena mais severa é relativizado.
Em nome da resposta punitiva imediata, admite-se que o acusado seja
submetido a condições possivelmente mais gravosas do que a pena da decisão transitada em julgado. Se considerados os longos prazos que os recursos
levam para serem julgados nas Cortes Superiores, a legislação processual
reforça a hipótese de que uma reforma posterior da condenação, mais benéfica ao acusado, deixe de ter qualquer efeito prático. É um grave atentado
ao paradigma democrático que a lentidão de fluxos processuais seja tomada
como parâmetro para a adoção de medidas que encurtam o cobertor dos
direitos fundamentais, deixando de lado o risco concreto de produção de
danos irreversíveis àqueles que serão atingidos pelas medidas.
Projetos de reforma legislativa, como este, se desobrigam de questionar
as razões que levaram o sistema de justiça a um estágio de sobrecarga e lentidão. Os programas de criminalização são tidos como naturais e incipientes,
devendo ser ampliados, ao passo em que o processo deve ser encurtado e simplificado, pois representa entrave à Justiça e caminho para a “impunidade”.
A ausência de “propósito meramente protelatório” também é prevista
como um requisito legal, o que amplia as margens de discricionariedade do
julgador. Se pensarmos essa categoria no contexto da jurisprudência defensiva dos Tribunais brasileiros e o movimento crescente de desprezo à função
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garantidora das formas jurídicas, não é difícil imaginar que pontos essenciais
à defesa possam ser vistos como mero capricho ou estratégia vil para adiar a
aplicação da pena. O tratamento das normas de reconhecimento de pessoas
e das nulidades processuais no processo penal brasileiro (GLOECKNER,
2017) são representativos dessa concepção autoritária de processo.
O argumento do baixo índice de reforma de decisões pelas vias dos
recursos especial e extraordinário foi muito mobilizado nos debates no Supremo Tribunal Federal. O já mencionado “mercado das estatísticas” (LIMA,
2016) encobre o fato de que o acesso às Cortes Superiores é essencial para
a garantia dos direitos fundamentais, não podendo em qualquer hipótese,
por exemplo, ser desconsiderado o número de casos a que foi reconhecido
determinado direito do acusado pela via do agravo.
A proposta apresentada pelo Governo Federal dialoga com outros projetos que buscam tornar mais rigoroso o sistema recursal às custas dos direitos
dos acusados. Bom exemplo é o projeto das 10 Medidas Contra a Corrupção, que além de propor restrições severas ao habeas corpus, prevê a ausência
de efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário e a possibilidade
de certificação do trânsito em julgado em caso de recurso “manifestamente
protelatório”.
Tanto a mencionada proposta capitaneada pelo Ministério Público
Federal como o Projeto de Lei Anticrime apresentam propostas de restrição
inconstitucionais ao sistema recursal, fazendo letra morta da extensão da
presunção de inocência garantida na Constituição.

4.

ALTERAÇÕES RELATIVAS À PENA DE MULTA

No que concerne especificamente à pena de multa, o projeto em análise
apresenta alterações no Código Penal e na Lei de Execução Penal, abordando,
além da comentada possibilidade de execução provisória, a legitimidade do
Ministério Público para a cobrança do valor fixado na sentença condenatória. O primeiro tópico envolve a sugestão de alteração no artigo 50 do CP e
do artigo 164, caput, da LEP, que passariam a possuir as seguintes redações:
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Art. 164. Extraída certidão da condenação em segunda instância ou com
trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério
Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo
de dez dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.16

A execução provisória da pena de multa, proposta pelo Ministério da
Justiça, extrapola os contornos do entendimento jurisprudencial sobre o
tema, ao menos no âmbito do STF. Isso porque o Supremo, apesar de ter
firmado orientação no sentido da possibilidade de execução da pena privativa
de liberdade tão logo exaurido o julgamento em segundo grau, não estendeu
o mesmo entendimento às penas restritivas de direito e à multa, do que se
depreende que, em relação a essa última, permaneceria válida a previsão
contida no artigo 50 do CP, que exige expressamente o trânsito em julgado
da sentença condenatória para a realização da cobrança.
A execução antecipada da pena de multa, como proposta no projeto,
também se constitui como ofensa direta ao princípio da presunção de inocência. Inclusive, note-se que o projeto não dispõe sobre a consequência
da eventual desconstituição superveniente da sentença condenatória após
executada a pena de multa, sendo absolutamente omisso nesse particular.
Além disso, é possível observar que o projeto não resolveu uma antiga
incongruência sobre o momento de início do prazo de dez dias para o pagamento da multa. Ainda que não se considerasse revogado o artigo 164
da LEP, especialmente quanto à legitimidade do Ministério Público para a
execução da multa (conforme se discutirá adiante), há clara contradição entre
as regras dos dois dispositivos, na medida em que o CP preveria o pagamento
dez dias após o início da execução definitiva ou provisória, ao passo que a
LEP repetiria a fórmula segundo a qual o transcurso do prazo tem como
marco inicial a citação do condenado para pagamento.
O projeto apresentado pelo Ministério da Justiça mantém a redação do
artigo 164, caput, da LEP, no tocante à legitimidade do Ministério Público
para a execução da pena de multa, reforçando esse entendimento com a
redação proposta para o artigo 51 do Código Penal:
Art. 51. A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à

Art. 50. A multa deve ser paga dentro de dez dias depois de iniciada a execução definitiva ou provisória da condenação. A requerimento do condenado
e conforme as circunstâncias, o juiz da execução penal pode permitir que o
pagamento se realize em parcelas mensais.15
15.

Redação atual: Art. 50 – A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado
a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o

16.

pagamento se realize em parcelas mensais.
Redação atual: Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que
valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do
condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.
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dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.17

Como se sabe, a questão foi recentemente tratada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da 12ª Questão de Ordem apresentada
na Ação Penal (AP) 470, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3150, proposta pela Procuradoria Geral da República, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
A Questão de Ordem suscitada na AP 470 discutia, em síntese, se a
multa resultante de sentença condenatória teria natureza de dívida de valor,
a ser cobrada pela Fazenda Pública, ou apresentaria caráter penal, portanto
executada pelo Ministério Público. Por sua vez, a ADI 3150 propunha uma
interpretação conforme a Constituição ao artigo 51 do CP, com a redação
dada pela Lei n. 9.268/1996, no sentido de limitar os efeitos da referida lei à
modificação do rito de cobrança da multa previsto na LEP, sem, entretanto,
resvalar na competência da Vara de Execução Penal para a execução daquela
modalidade de sanção.
Nos dois casos, o MP questionava o entendimento assentado pela jurisprudência (inclusive pacificado na Súmula n. 521 do Superior Tribunal de
Justiça18) no sentido de que a pena de multa constituiria mera dívida de valor,
de contorno extrapenal e, nesse contexto, excluía-se das atribuições do Ministério Público, que não mais era parte legítima a promover-lhe a execução,
agora a critério da Fazenda Pública. Em essência, as ações centravam-se no
argumento principal de que, sendo privativa a competência do Parquet para
promover a ação penal, referida atribuição constitucional abrangeria necessariamente a execução da sentença, a qual não poderia ser deslocada à Fazenda
Pública quando se tratasse de pena de multa. Para o órgão ministerial, caberia
a si, prioritariamente, a legitimidade de exigir o valor das multas perante a
Vara de Execução Penal, nos termos do que disciplina o artigo 164 da LEP.
Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, o STF julgou
parcialmente procedente a ADI 3150, consignando que, numa interpretação
conforme a Constituição, a previsão do artigo 51 do CP de que a cobrança da multa ocorra segundo as normas de execução da dívida pública não
17.
18.

Redação atual: Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida
de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Súmula 521-STJ. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em
sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
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exclui a legitimidade prioritária do Ministério Público para a cobrança do
valor, perante a Vara de Execução Penal. A Questão de Ordem foi resolvida
no sentido de afirmar a legitimidade do Parquet para propor a cobrança de
multa, sem prejuízo da possibilidade de cobrança subsidiária pela Fazenda
Pública, caso não proposta a execução da multa no prazo de 90 dias após o
trânsito em julgado da sentença.
Como se vê, a discussão não é nova e, a despeito da decisão proferida
pelo STF – sedimentada no texto legal, caso aprovado o projeto sob análise
nos termos atualmente delineados – , não foi solucionada da forma correta.
A exposição da motivos da lei referida evidencia o objetivo do legislador de retirar o caráter penal da multa, inclusive revogando os §§1º e 2º do
multicitado artigo 51 do CP, que previam a conversão da multa em restrição
de liberdade. Segundo as razões invocadas para a edição do texto legal, a
modificação legislativa buscava resolver a inconstitucionalidade da transformação da multa em pena privativa de liberdade, uma vez que a Constituição
Federal de 1988 somente admitia a prisão por dívida pecuniária nos casos
do devedor de alimentos e do depositário infiel; além disso, o projeto de lei
também destacava que a conversão, por fato posterior à aplicação da multa
e, portanto, não relacionado com o crime, perderia o sentido da proporcionalidade, porquanto foi a sanção pecuniária que se apresentava, no entender
da autoridade prolatora da sentença, como necessária e suficiente para a
prevenção do delito.
Não havia sequer, então, possibilidade de interpretação diversa, supostamente conforme a Constituição, sem que isso representasse inovação no
ordenamento jurídico – como sustentava, aliás, a Advocacia Geral da União
(AGU), no bojo da ADI 3150. No mesmo sentido foi o voto do Ministro
Marco Aurélio19, ao suscitar que a interpretação a direcionar à Fazenda Pública a legitimidade para a execução da dívida de valor não se encontra em
desacordo com a CF/88, mas, sim, “assegura o estrito cumprimento das
diretrizes constitucionais”.
Para o mencionado Ministro, com o qual concordamos, não se revela
contrário ao artigo 129, I, da Constituição, o afastamento do Ministério
Público no momento da cobrança da multa, haja vista que, tendo essa adquirido natureza de dívida de valor, deixando de possuir conotação penal,
19.

O voto oral do Ministro Marco Aurélio consta a partir do minuto 00:49:26 do vídeo publicado na
página oficial do STF: <https://bit.ly/2BID1De>. Acesso em 18 fev. 2019.
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deve mesmo ser recolhida pelo órgão com atribuição de representar a Fazenda
na execução de dívida ativa. Interpretação diversa, em verdade, resultaria no
elastecimento das funções do Ministério Público, que passará a atuar em
verdadeira substituição da Fazenda Pública.
O projeto, é importante destacar, consagra uma contradição em seus
próprios termos, na medida em que mantém a afirmação de que a multa será
considerada dívida de valor, mas define que sua execução será feita perante
a Vara de Execução Penal. Tratando-se de dívida ativa da Fazenda Pública,
descabe falar em legitimidade do Ministério Público para a cobrança, como
destacado pelo relator da ADI 3150.
Como alerta Rômulo Moreira (2018), cumpre lembrar que, segundo o
artigo 39, §2º, da Lei n. 4.320/1964, constituem dívida ativa não tributária
os créditos da Fazenda Pública, “tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem
ou natureza, exceto as tributárias (...)”. Daí se infere que a multa penal não
adquire natureza de crédito tributário, mas deve ser executada pela Procuradoria da Fazenda, que possui legitimidade para a cobrança de dívidas fiscais
por equiparação legal.
O artigo 164, caput, da LEP, foi revogado pela Lei n. 9.268/1996,
quando passou a considerar a multa como dívida de valor, não passível de
ser convertida em prisão no caso de inadimplemento. Eventual falta de pagamento da multa não pode resultar em restrição de liberdade, tampouco
a exigência do pagamento pode condicionar a obtenção de direitos como a
progressão de regime prisional, a despeito de existirem decisões nesse sentido.
A cobrança da multa passou a ser atribuída à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ou às Procuradorias Estaduais, conforme o caso, não cabendo ao
Ministério Público tal execução.
O entendimento segundo o qual pertence à Fazenda Pública a legitimidade para a cobrança da multa encontra-se em consonância com o texto
constitucional, com os tratados internacionais sobre direitos humanos e com
o próprio entendimento do STF20, que vedam a prisão por dívida, atualmente
excepcionada apenas pela prisão civil do devedor de alimentos. A redação
proposta, então, ao devolver a incumbência da execução ao Ministério Público, e consagrar a natureza penal da multa, configura flagrante retrocesso,
20.

No exame do Recurso Extraordinário n. 349.703, o Pleno do STF proclamou a impropriedade da prisão por dívida, a não ser a decorrente do não pagamento de prestação alimentícia.
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a permitir que, indiretamente, o indivíduo permaneça em situação de privação de liberdade enquanto não arcar com o pagamento do valor fixado pela
autoridade judicial.
Diferentemente do que fora alegado, a legitimidade da Fazenda Pública
para a execução da pena de multa em nada abala a titularidade privativa do
MP para a ação penal pública, a qual segue sendo deflagrada e acompanhada
pelo Parquet. A alteração realizada pela Lei n. 9.268/1996, no sentido de
aplicar à multa as normas da legislação relativa à dívida ativa, representou a
adoção de uma nova política de cobrança desse valor, sem afetar o disposto
no artigo 129, I, da Constituição no que tange a quem deve iniciar e conduzir a ação penal.
A prevalecer o entendimento de que a multa não perde seu caráter penal
na fase de execução, então se afastaria também o posicionamento adotado
pelas Cortes Superiores de que o inadimplemento da multa não inviabiliza
o reconhecimento da extinção da punibilidade21, mais uma vez prejudicando, de forma direta, especialmente aqueles que correspondem à maioria dos
condenados na seara penal, quase sempre sem recursos financeiros para arcar
com a sanção pecuniária. Como bem destacou a Defensoria Pública Estadual,
admitida como amicus curiae no julgamento realizado perante o STF acerca
do tema22, tampouco resolveria a questão uma previsão segundo a qual não
sofreriam as consequências do inadimplemento aqueles que demonstrassem
absoluta impossibilidade de pagamento da multa, sobretudo quando não
foram definidos os parâmetros pelos quais poderá o acusado comprovar tal
hipossuficiência.
Frise-se, ainda, que o Ministério Público não dispõe de unidades especializadas para tratamento desses casos, com os recursos materiais e humanos
necessários, de modo a justificar a alteração sob um eventual argumento
eficientista. Não se desconsidera, de igual modo, o abarrotamento das Varas
de Execução Penal, nem, de outro lado, a ausência de critérios para a dispensa
da execução quando a própria movimentação da máquina judiciária para a
cobrança for mais custosa aos cofres públicos do que o benefício advindo
21.

22.

Exemplificativamente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 485.902/RS, concluiu pela
possibilidade de extinção da execução penal quando, cumprida a pena privativa de liberdade, resta
pendente a multa, na medida em que esta deverá ser cobrada, pela Fazenda Pública, no Juízo competente.
A manifestação oral do Defensor Público Dr. Rafael Rafaelli, representando as Defensorias de São
Paulo, Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul, encontra-se disponível em: <https://bit.
ly/2BID1De>, a partir do minuto 00:23:05. Acesso em 18 fev. 2019.
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com o pagamento.
Inclusive, relevante notar que, diferentemente da decisão adotada pelo
STF, o projeto não coloca a cobrança pelo Ministério Público como medida
preferencial, mas aparentemente como única alternativa à execução da multa.
A inércia do Parquet, ao que consta, não trará como consequência a atuação
da Fazenda Pública de forma subsidiária, reforçando a constatação de que,
em lugar de aprimorar o sistema de execução, a proposta somente agravará
problemas já existentes e criará novos mecanismos de manutenção das altas
taxas de encarceramento do país.
Assim, a afirmação de que a multa, na fase de execução, permanece
desfrutando de natureza penal, portanto cobrada pelo Ministério Público
com atuação na Vara de Execução Penal, inegavelmente repercutirá no agravamento do já superlotado sistema prisional, inviabilizando ou, ao menos,
dificultando a liberdade e/ou a progressão de regime da imensa massa carcerária carente de recursos financeiros. Além de inconstitucional, a alteração
pouca eficácia terá quanto ao efetivo aumento da arrecadação da multa, representando, ao revés, maior dispêndio de valores pelo Estado, no intento de
manter presos aqueles que não disponham de condições para o pagamento.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que o projeto apresentado pelo Ministro Sérgio
Moro acentua ainda mais a tendência adotada pelo STF desde 2016, quando
voltou a admitir a execução antecipada da pena. Na proposta, pretende-se
tornar automático o cumprimento de pena após condenação em segunda
instância, sendo excepcional as possibilidades de suspensão, submetida a uma
série de requisitos específicos.
A concepção do projeto é marcada por uma tendência autoritária, que
enxerga nas garantias constitucionais obstáculos a um processo penal eficiente, com base em premissas falsas (como a possibilidade de redução da
seletividade do sistema) e cálculos empíricos questionáveis, que ocultam a
plenitude dos números concretos diante de percentuais baixos. A discussão
é marcada por uma certa “demanda dos fatos” em que se apresenta como
evidente a identificação dos procedimentos “intermináveis” com uma suposta
impunidade generalizada, especialmente destacada entre os réus poderosos,
como se fossem os únicos com acesso aos Tribunais Superiores.
O debate sofre um deslocamento perverso e estratégico: passa-se a dar
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enfoque à ausência de efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário, ao passo em que se deixa de lado a opção evidente do Constituinte ao
eleger o trânsito em julgado da sentença penal condenatória como momento
processual de superação da presunção de inocência.
No projeto, são colocados diversos requisitos para que possa haver a
suspensão excepcional dos efeitos da condenação, como a exigência de comprovação da “plausibilidade” da tese e a existência de “questão relevante”,
para a suspensão pelo Tribunal que profere o acórdão condenatório. Para os
Tribunais Superiores, também se exige a presença da dita “questão relevante”,
cumulada com a presença de repercussão geral e de outros requisitos específicos e restritos na reforma do acórdão condenatório.
Com relação à execução da pena de multa, o projeto não resolve os
problemas referentes à legitimidade para sua execução, ao passo em que
também autoriza sua execução antecipada, ampliando as margens do entendimento atual do STF, que manteve a exigência do trânsito em julgado para
multas e penas restritivas de direito. Além disso, o projeto não prevê quais
as consequências de eventuais desconstituições supervenientes do acórdão
condenatório, após executada a pena de multa, sendo absolutamente omisso
nesse particular.
Entende-se, portanto, que o projeto ao incorporar de forma ampla
a execução antecipada das penas de prisão e de multa apresenta proposta
incompatível com o sistema de garantias fundamentais traçados pela Constituição Federal.
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1. INTRODUÇÃO: EXPOSIÇÃO DO OBJETO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA A MODIFICAÇÃO DOS RECURSOS NO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
O Ministério da Justiça apresentou, no início do mês de fevereiro deste
ano (2019), uma proposta de alteração legislativa denominada por “projeto
de lei anticrime”, por meio da qual propõe diversas mudanças no Sistema
Penal. O objetivo da alteração legal, segundo a mensagem encaminhada pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional (MSC 50/2019), seria permitir maior efetividade no sistema de justiça criminal, notadamente quanto
aos temas envolvendo organizações criminosas, crimes com grave violência
à pessoa e crimes de corrupção envolvendo a Administração Pública.
A proposta de alteração legal, encaminhada então pelo Poder Executivo ao Parlamento, aportou na Câmara dos Deputados e fora registrada
como projeto de lei. A maioria das proposições estão presentes no projeto
de lei (PL) tombado sob n.º 882/2019, tendo as propostas referentes à criminalização do denominado “caixa 2” em eleições e a alteração das regras
de competência jurisdicional para os crimes eleitorais sido registradas, respectivamente, no PL n.º 881/2019 e no PLP n.º 38/2019, também em
tramitação naquela Casa legislativa.
O objeto de análise deste escrito cinge-se às proposições sobre o procedimento do tribunal do júri. Basicamente, três são as propostas de modificações
1.

Mestre em Direito Processual (PUC Minas). Especialista em Ciências Penais (PUC Minas). Professor
de Processo Penal da PUC Minas e da Escola Superior de Advocacia da OAB. Coordenador do Curso
de Pós-graduação “lato sensu” em Ciências Penais do IEC/PUC Minas. Advogado em Direito Penal.

68

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

do vigente Código de Processo Penal (CPP) sobre o tema, ambas constantes
no PL n.º 882/2019, em tramitação na Câmara dos Deputados:
• alteração dos arts. 421 e 584 do CPP, para que a decisão de pronúncia” tenha efeitos imediatos; possibilitando a realização do
julgamento pelo júri2;
• modificação do artigo 492 (alínea “e” do inciso I e inclusão do §4.º)
do CPP, para o imediato da pena nas condenações proferidas pelo
tribunal do júri;3
• inclusão no artigo 492 dos §3.º, §5.º e §6.º, para a regulamentação
do efeito suspensivo do recurso)4.

Já se adiante, contudo, para se expor a total contrariedade ao projeto,
pelos motivos que vão abaixo especificados:

2. DA REPRISTINAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL E A
GRANDE “INOVAÇÃO” APRESENTADA PARA A CELERIDADE DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI: NOVAMENTE A INSTRUMENTALIDADE
DO PROCESSO PENAL É INVOCADA PARA SE ATINGIR
ESCOPOS METAJURÍDICOS
Na versão originária do CPP de 1941, criou-se o instituto da “prisão
processual”, a qual, basicamente, consistia na decretação da prisão preventiva
2.

3.

4.

Veja a nova redação proposta:
Art. 421. Proferida a decisão de pronúncia e de eventuais embargos de declaração, os autos serão
encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, independentemente da interposição de outros
recursos, que não obstarão o julgamento.
Art. 584. (...) § 2º O recurso da pronúncia não tem efeito suspensivo, devendo ser processado através
de cópias das peças principais dos autos ou, no caso de processo eletrônico, dos arquivos. (NR)
Eis o texto proposto:
Art.492 (...)
I – (...) e – determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direito
e pecuniárias, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de
recursos que vierem a ser interpostos;
§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri não terá́ efeito suspensivo.
Esta é a redação que se propõe para os mencionados dispositivos:
§ 3º O presidente poderá́ , excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas se
houver uma questão substancial cuja resolução pelo Tribunal de Apelação possa plausivelmente levar
à revisão da condenação.
(...)
§ 5º Excepcionalmente, poderá́ o Tribunal de Apelação atribuir efeito suspensivo à apelação, quando
verificado cumulativamente que o recurso:
I – não tem propósito meramente protelatório;
II – levanta uma questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo
julgamento, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alteração do
regime de cumprimento da pena para o aberto.
§ 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá́ ser feito incidentemente no recurso ou através
de petição em separado dirigida diretamente ao Relator da apelação no Tribunal, e deverá conter
cópias da sentença condenatória, do recurso e de suas razões, das contrarrazões da parte contrária, de
prova de sua tempestividade, e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (NR)
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como mera decorrência da realização de um ato do procedimento penal.
Assim, caso o agente fosse processado por crime cuja pena máxima pudesse
ultrapassar 10 anos (art. 310); ou contra ele fosse proferida uma decisão
de pronúncia (§1.º do art. 408) – admitindo-se que a acusação fosse julgada pelo tribunal do júri; ou, houvesse sentença condenatória em primeira
instância (inciso I do art. 393), mas ainda não transcorrido o prazo para o
recurso, a prisão preventiva era automática5.
Aliada à presunção de culpabilidade incidente sobre tais pessoas diante
do tratamento legal do sistema processual vigente, o CPP, na sua versão
originária, estabelecia também a força cautelar da prisão em flagrante, figurando-se como uma “pré-condenação”, já que o agente preso, nas hipóteses
do art. 302 do Código6, somente poderia ser solto se fosse vislumbrada a
incidência de alguma causa de exclusão da antijuridicidade do seu agir (art.
310); ou, caso fosse hipótese de “livrar-se solto” da prisão (art. 321); ou,
ainda, nas excepcionalíssimas situações em que era possível a concessão da
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança (arts. 322/4)7.
Chama-se a atenção para a denominação deste instituto processual
(“liberdade provisória”) criado pelo CPP ainda vigente, pois, incidia sobre o
agente, no caso de prisão em flagrante, um grau cognitivo tal que equivalente
algo próximo à certeza jurídica quanto à responsabilidade criminal, pois a
ele só se concederia a liberdade a título “provisório”, porquanto, inevitável a
sentença condenatória e, consequentemente, a prisão processual.
Por outro lado, poder-se-ia cogitar, num primeiro, que o CPP vigente,
5.

6.
7.

As referências que se seguem são todas da versão originária do CPP de 1941, as quais vão abaixo
relacionadas. Não se examinará, contudo, as modificações promovidas pelas Leis n.º 5.349/67, n.º
6.416/77 e 12.403/11 por não terem relevância para a comparação que se :
Art. 312. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos.
Art. 393. São efeitos da sentença condenatória recorrível: I – ser o réu preso ou conservado na prisão,
assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis enquanto não prestar fiança;
Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento. § 1º Na sentença de pronúncia o juiz declarará o
dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu, mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados,
recomendá-lo-á, na prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para a sua captura.
Art. 282. À exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão em virtude de pronúncia
ou nos casos determinados em lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente.
Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato, nas condições do art. 19, I, II e III, do Código Penal, poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder
ao réu liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena
de revogação.
Art. 321. Ressalvado o disposto no art. 323, III e IV, o réu livrar-se-á solto, independentemente de fiança:
I – no caso de infração, a que não for, isolada, cumulativa ou alternativamente, cominada pena privativa de liberdade;
II – quando o máximo da pena privativa de liberdade, isolada, cumulativa ou alternativamente cominada, não exceder a três meses.
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também em sua versão originária, previu o cabimento de recurso processual
para as duas decisões acima aludidas (pronúncia e sentença condenatória).
Porém, a coerência do sistema processual penal quanto à presunção de culpabilidade era evidente: como as aludidas decisões tinham, como consequência
automática, a prisão processual, para que o recurso fosse processado e julgado
pelo tribunal competente, era necessário que o recorrente se apresentasse para
ser preso (arts. 585 e 594)8; do contrário, o recurso sequer seria conhecido
(examinado).
Noutras palavras: ainda que a decisão de pronúncia pudesse ser reformada pelo tribunal – com possibilidade inclusive de ser o acusado absolvido
sumariamente pelo órgão superior ou, até mesmo, impronunciado, para que
não fosse julgado pelo júri – como também ser absolvido, nos casos de recursos para o tribunal de Apelação (atuais tribunais de justiça/regionais federais)
contra a sentença condenatória, as aludidas decisões gozavam de inegável
força cognitiva e de presunção de retidão processual, sendo, por isto, de efeitos imediatos. Ao que parece, não era importante cogitar-se a possibilidade
de invalidação/reforma das mencionadas decisões, nem tampouco se tinha
o instituto do recurso processual como direito fundamental.
Aliás, é oportuno mencionar a intenção do governo, à época da edição
do CPP, ao se unificar a lei processual penal brasileira, vigente a partir de
1942 (início do Estado Novo), e instituir o mencionado Código:
De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo
penal num Código único para todo o Brasil, impunha‑se o seu ajustamento
ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra
os que delinquem. As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos
réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidencia das
provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão se
torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto
estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável
primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo do bem
comum. O indivíduo, principalmente quando vem de se mostrar rebelde à
disciplina jurídico‑penal da vida em sociedade, não pode invocar, em face
do Estado, outras franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem
contra o exercício do poder público fora da medida reclamada pelo interesse social. Este o critério que presidiu à elaboração do presente projeto de
8.

Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos
casos em que a lei a admitir.
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons
antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto.
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Código. No seu texto, não são reproduzidas as fórmulas tradicionais de um
mal‑avisado favorecimento legal aos criminosos. O processo penal é aliviado
dos excessos de formalismo e joeirado de certos critérios normativos com
que, sob o influxo de um mal‑compreendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou menos equívoco, se transige com a necessidade de uma
rigorosa e expedita aplicação da justiça penal (CAMPOS, 1941)

Ao que se vê, o CPP de 1941 – baseado no Codice Rocco de 1930 da
Itália fascista9 – surge como instrumento do Estado para efetivação (declarada) do controle social por meio do Sistema Penal. A ideia de defesa social, cujo
conteúdo se apresentava para justificar a necessidade da pena e da intervenção
penal – oriundas de teorias do denominado positivismo criminológico – adentrava à legislação brasileira por meio de uma lei de procedimentos. Num só
mecanismo jurídico, permitia-se a utilização do processo como instrumento
da jurisdição, encarregada que era não apenas de resolver os casos penais com
a metodologia própria criada, mas, sim, e precipuamente, o de permitir a
aplicação e a efetivação das penas previstas na lei penal.
A função da jurisdição penal era, portanto, a de garantir o controle
social (CIRINO DOS SANTOS, 2008) pelo e por meio do processo, pois,
todo o procedimento era forjado para se permitir que a função instrumental
não falhasse e, assim, fosse rigorosa e expedita contra quem era apontando como violador das normas penais10. Pode-se afirmar, porquanto, que a
jurisdição penal se utilizava do processo para garantir que os denominados escopos metajurídicos11 já estabelecidos de antemão pela pena criminal,
seriam o objeto da busca judicial; de modo que, a partir de cada caso,
houvesse a prevenção de crimes, atingir-se o “bem-comum”, a paz social e
a segurança da coletividade.
Apenas para contextualizar: a manifestação do Ministro da Justiça, à
época da edição do CPP de 1941, era própria de regime político e jurídico de exceção12, cujo governo era ditado por um presidente não eleito pelo
povo (Getúlio Vargas), o qual, a partir da normatividade de uma Constituição
9.
10.

11.

12.

Consultar a exposição de motivos de Francisco Campos (1941), item II.
À guisa de exemplo do anunciado, veja a centralidade e o papel de protagonista atribuído ao juiz penal
no sistema inquisitório do vigente CPP, que atribui ao juiz não só a função de gestar a prova (art. 156,
II), como também a possibilidade de interferência na gestão acusatória (art. 156, I), possibilito-lhe a
lei, inclusive, discordar quando o MP entende não haver um caso penal (art. 28).
Sobre a denominada questão dos escopos metajurídicos do processo, que se apresenta mediante a
instrumentalidade processual atribuída à jurisdição, por intermédio do juiz do caso, consultar Aroldo
Plínio Gonçalves (2012), bem como Rosemiro Pereira Leal (2002), os quais demonstram a incompatibilidade da tal função da jurisdição na processualidade democrática.
Para o assunto, recomenda-se conferir a candente defesa do modelo apresentado pelas palavras de seu
próprio artífice, o Ministro da Justiça, Francisco Campos (2001).
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(1937) de conteúdo autocrático13, outorgada pelo ditador-presidente, dava-lhe a concentração dos poderes necessários à atuação ilimitada.
Contudo, sustentar o processo como instrumento da jurisdição penal
para se alcançar a prevenção criminal é desconsiderar, com efeito, a concepção adequada de processo penal compatível com a democracia e com a
Constituição14: garantia constitutiva de direitos fundamentais (BARROS,
2009); como também à crítica criminológica a respeito da inexequibilidade
de qualquer função prevencionista declarada pelo discurso oficial do Estado
ao sistema penal (repressão da criminalidade, controle e redução do crime e
ressocialização do criminoso)15 e, por conseguinte, do processo como instrumento de aplicação do direito de punir16.
Não obstante tenha passado quase oitenta anos da mensagem acima
do Ministro Francisco Campos, encaminhada ao Presidente Getúlio Vargas
como justificativa da nova legislação, qual não foi a surpresa vista na presente quadra, notadamente no ano de 2019: a mesma ideia, o mesmo sentido
normativo, a mesma função da jurisdição penal e da instrumentalidade inquisitiva do processo é parafraseada pelo atual governo ao propor que o
Congresso Nacional modifique o Sistema de Justiça Criminal. Confira-se,
sobretudo na parte que toca a análise aqui realizada, sustentou algo similar:
É evidente que o Código de Processo Penal de 1941 e a legislação que a ele
se seguiu não estão atendendo às necessidades atuais. Assim, as reformas
que ora se propõem visam dar maior agilidade às ações penais e efetividade
no cumprimento das penas, quando impostas. (...) Em poucas palavras, as
reformas são necessárias para adequar o ordenamento jurídico a uma nova
realidade. É imprescindível agilizar-se a tramitação das ações penais, a fim
de que a resposta seja dada pelo Poder Judiciário em tempo razoável, evidenciando a existência de um Estado que seja, a um só tempo, eficiente e respeite
a garantia constitucional do devido processo penal. Não será demais, aqui,
lembrar que a segurança pública é, também, direito assegurado a todos pela
13.
14.
15.
16.

Em verdade, a Constituição de 1937 foi denominada por “Carta Política” (Bonavides, 2006), na qual
previu, no art. 186 a decretação do «estado de emergência» e a concessão de amplos poderes ao Presidente da República.
Por todos, José Alfredo de Oliveira Baracho (2008), pioneiro, no Brasil, em estudos sobre Constituição
e Processo.
Sobre a perda de legitimidade do sistema penal e sob a óptica da realidade latino-americana, E. Raúl
Zaffaroni (1991).
Irrebatíveis são as conclusões de Ricardo Jacobsen Gloeckner, ao tratar das origens autoritárias do processo penal brasileiro. O estatuto jurídico mais representativo desse autoritarismo foi, sem dúvidas, o
CPP, infelizmente ainda vigente: “O pragmatismo repressivo que instruiu a comissão responsável pela
elaboração do código de processo penal de 1941 tambem era alimentado por uma preocupação em dar
eficácia ao direito penal (...). O processo penal será nada mais do que uma resposta da defesa social
perante a prática de um crime, uma “resposta repressiva”, instrumental ao direito penal (GLOECKNER,
2018, p. 374-5)
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Constituição Federal no art. 144.

Isto é, a reforma proposta pelo atual governo, de “atualizar” o processo
penal para “adequar o ordenamento jurídico a uma nova realidade”, de modo
a garantir a efetividade da jurisdição e, assim, efetivar a “segurança pública”,
prevista como direito e “assegurado a todos pela Constituição Federal no art.
144”, não passa, infelizmente, de um discurso vazio, sem qualquer comprovação empírica, repetitivo e anacrônico.
A exposição é vazia porque a “atualização” da legislação processual pretendida repete o mesmo procedimento adotado no século passado, como se a
complexidade dos casos criminais e a quantidade de tipos penais que existem
hoje, comportasse a mesma medida quanto ao funcionamento do sistema de
justiça. O discurso é vazio porque também não traz qualquer comprovação
empírica no sentido de que o recrudescimento do sistema penal, sobretudo
mediante o incremento punitivo por meio do processo, ofereça qualquer
relação de causa e efeito para a prevenção (especial e geral) do crime e da
criminalidade. Bastaria a consulta séria ao que se produziu de estudos sobre a
criminologia, nos últimos trinta anos, para se perceber a proposição falaciosa
do que é anunciado. Aliás, não foi à toa que o Ministro Sérgio Moro declarou que a reforma pretendida não era para agradar os professores de ciências
penais, certamente antevendo as ácidas críticas que seriam desfechadas ao
projeto pela comunidade acadêmica17.
Ademais, sobre a óptica da segurança pública, é uma desfaçatez afirmar
que, com o incremento da repressão, diminuindo-se a garantia processual do
recurso, haveria uma melhora nos “índices criminais” e de efetivação ao referido
direito coletivo. Apenas dois pontos poderiam ser suscitados para se mostrar
a incorreção do anunciado: primeiro porque o projeto parece desconsiderar
a “cifra oculta”, inerente à (in)operacionalidade do sistema penal, agravado,
sobretudo no Brasil, pela incapacidade de o Estado sequer investigar os crimes
17.

Em “A Ilusão de Segurança Jurídica”, Vera Andrade (2015), mostra como o sistema penal anuncia
propor o controle da violência, pelo Direito Penal, mas, acaba por gerar violência, por intermédio do
controle penal: “(...) enquanto dos sistemas penais seguem a marcha de sua violência aberta e encoberta contra os sujeitos que vivem em simbiose com ele e vivemos o império da segurança jurídica
‘com’ uma Dogmática Penal simbólica, esta segue ancorada numa visão idealizada (ideologizada) do
funcionamento do Direito Penal, na premissa de sua legitimidade e na ilusão de segurança jurídica e
as Escolas de Direito e os Tribunais seguem sustentando, no prolongamento da comunidade científica,
a sua reprodução. Pois, no fundo, a fantasia da segurança jurídica não deixa de ser também a fantasia
de poder que alimenta a onipotência dogmática e dos próprios operadores jurídicos formados na sua
tradição (ANDRADE, 2015, p. 313). Também, sobre o colonialismo do poder penal e sobre a fala
colonializante dos juristas colonizados do sistema penal, confira a brilhante tese de Rosivaldo Toscano
dos Santos Júnior (2016), em que mostra que o sistema penal brasileiro, instituiu verdadeira “Guerra
ao crime e [por isto institui] os crimes da guerra” para a operacionalização do sistema de justiça.
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considerados como graves18. Segundo porque o projeto ignora a seletividade
presente no sistema de justiça criminal – muito provavelmente por conta da
estrutura precária que ainda se quer manter em funcionamento para dar conta
de todos os casos criminais. O projeto passa ao largo disso, sem se preocupar
com a estruturação, simplificação de algumas etapas e aperfeiçoamento do sistema de investigação criminal, fase inicial e fundamental da persecução penal.
Afinal, não há o que se falar em possibilidades de o sistema oferecer respostas,
como solução dos casos, se a investigação criminal e o modelo de procedimento
penal são os mesmos do de 194119.

investigado/acusado num procedimento penal20; (b) regra de processamento,
de modo a pertencer ao Estado o exclusivo ônus acusatório e probatório do
fato imputado e da configuração criminal da conduta atribuída ao investigado/acusado; e, por fim, como (c) regra de julgamento, determinando-se
que, diante de qualquer dúvida a respeito da interpretação/aplicação das
normas jurídicas de conteúdo material/processual penal, possa se optar
pela solução mais favorável ao cidadão, no que se inclui, por conseguinte,
a aplicação do in dubio pro reo incidente sobre a valoração probatória na
decisão (ZANOIDE DE MORAES, 2010, p. 421/476).

Portanto, o que se vê, mediante a reforma pretendida, além de se usar
uma justificativa anacrônica e, ademais disso, sem qualquer respaldo teórico
e científico, em nada inova para o aperfeiçoamento do sistema de justiça
criminal, além de malferir diversos direitos fundamentais previstos na Constituição e Tratados de Direitos Humanos que o Brasil se obrigou a cumprir.

A submissão, portanto, de alguém à prisão, antes do exaurimento do
procedimento legal previsto na Constituição e nas leis de processo penal
que possibilitam a revisão do caso bem como o controle das etapas anteriores ao provimento jurisdicional é, de todo, contrária à regra de tratamento
derivada do princípio em exame.

3. DA INCOMPATIBILIDADE DA PROPOSTA ANTE AO
CONTEÚDO NORMATIVO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A desconformidade com o princípio constitucional não atinge apenas
a sentença condenatória. Com efeito, atribuir à decisão de pronúncia os
efeitos imediatos, privando o acusado de um recurso efetivo, também gera
violação ao princípio. Sim, porque, a decisão de pronúncia, como se sabe,
constitui-se como garantia do acusado de não ser submetido ao julgamento
pelo tribunal do júri sem que se conclua pela viabilidade acusatória do caso
(NASSIF, 2017, p. 71/72).

O primeiro embargo a ser feito à proposição de se pretender dar efeitos
imediatos às decisões de pronúncia e sentença condenatória no processo penal
vem pela demonstração da cabal incompatibilidade da proposta frente ao
princípio da presunção de inocência.
Com efeito, colhe-se da doutrina especializada, três dimensões normativas do referido princípio: (a) regra de tratamento, no sentido de se proibir
qualquer imposição antecipada dos efeitos penais em razão do status de
18.

19.

Segundo informa Fauzi Hassan Choukr, o “levantamento mas crítico dos dados de ineficiência investigativa foi realizado pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP, criada em 22
de fevereiro de 2010, por ato do Ministro de Estado da Justiça, do Presidente do Conselho Nacional
do Ministério Público e do Presidente do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de planejar e
implementar a coordenação de ações e metas nas áreas de justiça e segurança pública. Integrando essa
Estratégia [propôs-se] agilizar a investigação e o julgamento dos crimes de homicídio com a elaboração de planilhamento das investigações em curso e concluir todos os inquéritos e procedimentos que
investigam homicídios dolosos instaurados até 31 de dezembro de 2007, a dizer que já tramitavam há
três anos quando a proposta foi elaborada. O resultado do levantamento apontou que, no Brasil, até
31/12/2007 existiam quase 135.000 casos de homicídio – ou inicialmente tipificados como tal – sem
qualquer solução (...)” (CHOUKR, 2017, p. 410). Em complemento aos dados citados pelo autor,
consta do relatório que apenas 19% dos casos teve início processo penal com denúncia, sendo que o
restante ficaram inconclusivas as investigações.
“Sem uma intransigente alteração na espinha dorsal da investigação criminal, da opção definitiva da
oralidade como método no processo, da funcionalidade legítima das cautelares, do exercício das vias
impugnativas típicas de forma racional corre-se o risco de perder-se uma oportunidade que passará
para a História como o momento de uma “nova” legislação que, no entanto, terá vindo para que tudo
tivesse permanecido como estava.” (CHOUKR, 2016).

Noutras palavras: não se pode admitir que alguém seja julgado pelo
tribunal popular sem que haja o devido processo legal e o necessário controle
sobre a decisão e acerca do procedimento de instrução preliminar que antecede a pronúncia. O ato (pronúncia com efeitos imediatos e sem controle
efetivo), por si só, representa não apenas um risco de o acusado ser levado a
julgamento e condenado indevidamente – porque é possível que nem mesmo
seja adequada aquela possibilidade de julgamento – como também uma
violação à presunção de inocência, já que estaria atribuindo ao acusado um
tratamento processual incompatível com seu status de inocência, porque
antes da decisão ser revista pelo órgão competente.
Ainda que se pudesse afirmar, no sentido meramente utilitarista, que
20.

Rubens Casara, acresce outro conteúdo, a partir denominado por “regramento de garantia”, no que inclui
não só o dever de tratamento, mas, também, “ações dirigidas ao Estado, contra opressões aos diretos
fundamentais de quem é acusado ou suspeito da prática de uma infração penal. Para ele o “Estado, para
concretizar o princípio da presunção de inocência, recebe do legislador constituinte o dever de adotar
todas as medidas que permitam assegurar ao indiciado ou acusado tratamento digno. (CASARA, 2015,
p. 33)
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poucos são os casos de invalidação/reforma da decisão de pronúncia na
operacionalidade do sistema de justiça – e por hipótese, afastando-se da
normatividade acima examinada – a proposta também não vingaria, pois
não é esse o quadro o foro criminal. A construção do conhecimento penal é
altamente suscetível de erros, seja porque há falhas nos procedimentos penais
preparatórios à decisão, seja porque o próprio mérito das decisões é revisto
não com pouca frequência21.
De qualquer forma, para fins de orientação da atividade legislativa,
quando da análise da proposta no Parlamento brasileiro, além da previsão da
regra constitucional de onde emana o princípio da presunção de inocência
(art. 5.º, LVII da Constituição)22, insta também sublinhar que a garantia individual tem proteção convencional, porque está inserida em dois Tratados de
Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário: a Convenção Americana
de Direitos Humanos e o Pacto de Direitos Civis e Políticos23.
A incorporação das normas de direito internacional no ordenamento
jurídico brasileiro é tratada de modo expresso pela Constituição, como se
observa na redação dos §§2.º e 3.º do art. 5.º24. Ademais, o STF reconheceu
o caráter supralegal e infraconstitucional das normas de direito internacional
previstas em tratados internacionais em que o Brasil seja parte, fazendo parte,
portanto, do plexo normativo do direito nacional25, bem como parâmetro
para o controle de convencionalidade por parte dos tribunais (STJ)26.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

Em pesquisa empírica realizada por amostragem no âmbito do Tribunal de Justiça gaúcho, através
do site, levantou-se 100 recursos em sentido estrito julgados entre 24/5/2018 e 13/2/2019, onde se
constatou que 55% dos recursos eram acolhidos para alterar o conteúdo da decisão tomada no fim da
primeira fase do tribunal do júri. O conteúdo dos acórdãos variava entre questões periféricas no julgamento, retirada de qualificadoras, desclassificação, despronúncia e até mesmo alteração da decisão que
desclassificava a imputação para pronunciar o acusado (LOPES JR; PACZEK, 2019).
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 8.2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa:
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: Artigo 14.2 Toda pessoa acusada de um delito terá
direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
DEPOSITÁRIO INFIEL – PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica,
limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, implicou
a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel. (STF – Plenário –
HC n.º 87.585/TO – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Dje 26/06/2009). EMENTA: PRISÃO CIVIL.
Depósito. Depositário infiel.(...) Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas.
Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). (...) (STF – Plenário – RE 466.343/SP – Rel.
Min. CEZAR PELUSO. DJe 06/06/2009)..
Conforme inciso III do art. 105 da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III – jul-
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Nesse sentido, interessante citar também o previsto no item 2 do art. 66
do Estatuto de Roma, Tratado de Direito Internacional que regulamenta as
normas de processamento e funcionamento do Tribunal Penal Internacional,
ao qual, também, o Brasil se obrigou a cumprir, documento incorporado ao
direito brasileiro via decreto presidencial (Decreto n.º 4.388/02):
Artigo 66
Presunção de Inocência
1. Toda a pessoa se presume inocente até prova da sua culpa perante o Tribunal, de acordo com o direito aplicável.
2. Incumbe ao Procurador o ônus da prova da culpa do acusado.
(Grifou-se)

O mencionado dispositivo normatiza a regra de processamento penal, integrante do conteúdo normativo do princípio da presunção de inocência. Ou
seja, a presunção de inocência é uma garantia fundamental e convencional,
sendo, por consequência disto, ônus exclusivo do Estado-acusação demonstrar, de modo lícito, que o acusado tem responsabilidade criminal. Somente
assim, estaria legitimada a possibilidade de se lhe retirar o referido status.
Assim, soa como teratológica a proposta contida nos §§3.º, 5.º e 6.º
para o art. 492 do CPP, os quais, em linhas gerais, atribuem ao acusado,
condenado pela decisão do tribunal do júri, postular o efeito suspensivo
da decisão condenatória, mediante demonstração negativa de que o recurso é viável, no que lhe será exigido demonstrar fundamentação acerca da
existência de plausibilidade da argumentação para a invalidação do procedimento e/ou revisão do caso e, por conseguinte, que não é protelatória a
sua manifestação recursal.
Ora, a presunção de inocência, como regra de processamento não permite que o acusado, ainda com o status jurídico de inocente pelo direito
vigente, (a) tenha que demonstrar por que a sua pretensão jurídica é viável,
já que esse ônus é da acusação – e antes mesmo da instalação do debate e do
discurso jurídico nele veiculado já se teria que apontar pela solução do caso,
numa completa inversão da lógica recursal; consequentemente, (b) estaria a
desobrigar o acusador de demonstrar a necessidade da prisão antes do trânsito
em julgado da decisão, já que decorre da regra de tratamento do princípio,
gar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
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que a consequência jurídica do delito só pode incidir após a efetiva definição
da resposta jurisdicional sobre sua eventual ocorrência.

competência jurisdicional, por inferência hermenêutica, se vê daí o direito
ao recurso, de modo implícito.

Logo, a proposta, como vista, colide frontalmente com a normatividade decorrente do princípio da presunção de inocência, garantia individual,
e de toda a sociedade, contra a atuação do Estado. Com efeito, não pode
o referido direito fundamental ser comparado ou confrontado, para fins de
argumentação, com a efetividade da jurisdição, principio do direito administrativo, já que este, por não ser direito fundamental, não tem o mesmo
status jurídico daquele.

De qualquer forma, para a análise desta proposta de alteração legislativa, e em conformidade com os direitos fundamentais do processo
(contraditório, ampla defesa, isonomia e imparcialidade do juízo) previstos
na Constituição, entende-se que o direito ao recurso é uma extensão do
direito ao processo; vale dizer, o direito de se prolongar um procedimento,
após o provimento (decisão), em que continuam a incidir o contraditório,
a ampla defesa, a isonomia, a imparcialidade do juízo e a presunção de
inocência, de modo a se permitir a fiscalidade dos atos antecedentes e da
revisibilidade do conteúdo do julgado.

4. O RECURSO COMO DIREITO FUNDAMENTAL AO
DUPLO GRAU DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
A proposta também afronta o direito fundamental ao recurso e, por
consequência, a garantia fundamental do cidadão ao duplo grau de jurisdição
penal (ou de acesso a outra instância de competência jurisdicional), consistente em solicitar a revisão do caso por um tribunal competente, caso seja
condenado por uma instância judicial.
O direito ao duplo grau de jurisdição é, com efeito, a disponibilização
ao cidadão, que pretende o reconhecimento de seu direito, à “oportunidade
de conhecimento e decisão de suas causas por, pelo menos, dois órgãos judicantes hierárquicos, sucessivos e autônimos” (LEAL, 2010, p. 240).
Na literatura jurídica, há quem sustente ser o recurso processual previsto implicitamente na Constituição, por haver referência à denominação
do elemento “recurso”, na previsão contida no art. 5.º LV da Constituição27.
Também, oportuno mencionar, a interessante interpretação no sentido de
que o recurso seria um corolário do direito de ação jurídica ou acesso à
justiça, visto que a lesão ou a ameaça ao direito podem decorrer de atos
praticados pelo próprio Estado, inclusive durante a realização da função jurisdicional28. Ademais, não se pode olvidar de tese segundo a qual o recurso
pode ser inferido das normas constitucionais relativas à estruturação dos
vários órgãos integrantes do Poder Judiciário nacional, pois, ao se prever
a a existência dos tribunais, bem como atribuir-lhes os limites de sua
27.
28.

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução, 2ª ed, Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 1998, p. 66.
SARLET, Ingo Wolfgang. Valor de alçada e limitação ao acesso ao duplo grau de jurisdição: problematização em nível constitucional, à luz de um conceito material de direitos fundamentais. Revista da
AJURIS, Porto Alegre, v. 66, p. 89, 1996.

Aliás, na consistente definição de Rosemiro Pereira Leal, o recurso
processual, nas democracias, deve ser concebido como “instituto de garantia
revisional exercitável na estrutura procedimental, como meio de alongar ou
ampliar o processo pela impugnação das decisões nele proferidas e não meio
de dar continuidade ao exercício do direito-de-ação que se exaure, em cada
caso, com a propositura do procedimento (LEAL, 2010, p. 241).
Isto é, o direito ao recurso é instrumento processual próprio do Estado
Democrático de Direito, eis que permite que ao interessado, afetado pela solução dos conflitos levados à apreciação jurisdicional do Estado, manifestar-se
no sentido de controlar, fiscalizar e de participar da construção da decisão
proferida e a ser proferida por intermédio do recurso. O recurso é, portanto,
o meio jurídico por meio do qual o titular do direito debatido pode verificar
se a função jurisdicional do Estado foi (ou está) sendo exercida nos limites
constitucionais e legais, seja no que se refere aos procedimentos adotados,
seja quanto à solução dada ao caso.
Portanto, não há qualquer dúvida de que o direito ao recurso é um
direito fundamental e não pode ser limitado, retirado ou sofrer qualquer
retrocesso quanto à a sua efetividade, sobretudo para obstar, ainda que por
um período, os efeitos oportunos e postulados a partir da sua interposição.
É preciso, contudo, demonstrar uma particularidade presente ao
processo penal: as convenções internacionais já acima referidas, preveem,
expressamente, o direito ao recurso, caso haja condenação do acusado. É
o que se denomina por direito ao duplo grau de jurisdição penal obrigatório, sendo garantia exclusiva do acusado postular a revisão processual do
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julgado, caso seja condenado por determinada instância judicial29. Assim,
ainda que se possa discutir se existe ou não a possibilidade de o direito ao
duplo grau de jurisdição também ser direito exclusivo do acusado condenado30, para se pedir a revisão dos casos em que houver absolvição pela
instância originária – porque a Convenção é expressa no sentido da legitimação exclusiva do imputado – a previsão convencional é definitiva no
sentido da obrigatoriedade de o Estado criar procedimentos legais para a
viabilização do direito ao duplo grau de jurisdição penal.
Dessa maneira, não obstante o cabimento do recurso em sentido estrito
e do recurso de apelação, respectivamente oponíveis contra das decisões de
pronúncia ou condenatória ainda definitivas (preclusão) não tenha sido revogada pela proposta ora analisada, o projeto pretende retirar-lhe a eficácia
jurídica, ao prever não mais a existência de efeito suspensivo em decorrência
da utilização de qualquer deles. Vale dizer: o recurso ainda está previsto, mas
não será efetivo, porque a decisão que contra ele se bate passará a surtir efeitos
imediatos; não só porque poderia autorizar a realização de um julgamento
pelo Júri antes da verificação processual efetiva da viabilidade da instalação
do julgamento – veja a situação absurda de alguém que pode ser julgado
pelo júri e depois ter a seu favor uma decisão de anulação da pronúncia31 –
mas também, conforme prevê o projeto, estaria autorizado o cumprimento
da pena – com a possibilidade de ser absolvido posteriormente – tudo isso,
sem que o direito ao duplo grau de jurisdição seja exercido de modo efetivo.
Sobre o assunto, importante o relato de Nereu Giacomolli a respeito
29.

30.
31.

Convenção Americana de Direitos Humanos: Art. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda
pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) h. direito de recorrer da
sentença para juiz ou tribunal superior.
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: Art. 14, 5. Toda pessoa declarada culpada por um delito
terá direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em conformidade com
a lei.
Tese de doutorado apresentada por Leonardo Costa de Paula, com o título “O segundo grau de jurisdição como garantia exclusiva da pessoa: por uma teoria dos recursos para o processo penal brasileiro”(PAULA, 2017).
Como os tribunais iriam interpretar a mencionada situação: anulariam a sessão, porque a decisão que
a determinou não mais existe ou julgariam o recurso como prejudicado, já que a situação processual
do recorrente é de condenado, não tendo, por isto, interesse recursal? Paczek e Lopes Jr., vaticinam
o desfecho: “O terceiro equívoco da proposta está no patente risco de perda do objeto dos recursos
em sentido estrito que questionem a decisão de pronúncia. Em termos de otimização dos trabalhos
jurisdicionais, essa proposta será prejudicial em relação ao tempo e recursos gastos na análise dos
recursos que serão esvaziados pelo julgamento no tribunal do júri. Isso porque, caso o acusado seja
julgado pelo tribunal do júri antes da análise do recurso em sentido estrito, este perderá o objeto, pois a
decisão interlocutória impugnada será superada pela decisão de mérito da causa, sendo que o acusado
já poderá sair preso do plenário do júri. Na prática, significa negar materialmente o direito ao recurso,
pois, embora formalmente presente no procedimento, não haverá efetividade ante a perda do objeto
com a condenação ou absolvição pelo tribunal popular.” (PACZEK; LOPES JR., 2019)
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da normatividade e entendimento já expressado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos:
A DIDH, ao apreciar o Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil (Guerrilha do
Araguaia), assentou ser dever do Estado brasileiro, nos termos das obrigações gerais consagradas nos arts. 1.1 e 2º da CADH, adotar as providências
de toda índole para que ninguém seja provado do exercício do direito a
um recurso simples e eficaz, nos termos dos arts. 8º e 25 da Convenção.
Portanto, não basta a previsão nominal para que seja garantido o direito ao
duplo grau de jurisdicional, mas o meio impugnativo há de ser eficaz, isto
é, possuir entidade suficiente para modificar a decisão proferida. A mesma
perspectiva, a CIDH assentou que a inexistência de um recurso efetivo viola
a normativa convencional e sua efetividade vai além da mera previsibilidade
formal no ordenamento jurídico; exige-se, segundo a Corte, idoneidade suficiente para delimitar a existência da violação do direito e previsão suficiente
para remediar a situação. Isso para que o direito ao recurso não seja ilusório
(GIACOMOLLI, 2014, p. 293).

Por fim, é preciso demonstrar a falsidade da premissa utilizada no projeto para justificar a concessão de imediatos à decisão condenatória do júri:
a suposta soberania do júri, prevista na Constituição, estaria a permitir a
exequibilidade instantânea da decisão, segundo a proposta. Confira-se a justificativa apresentada:
Os arts. 421, 492 e 584, na sua nova redação, dizem respeito à prisão nos
processos criminais da competência do Tribunal do Júri. A justificativa baseia-se na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a usual gravidade
em concreto dos crimes por ele julgados e que justificam um tratamento
diferenciado. Na verdade, está se colocando na lei processual penal o decidido
em julgamentos do Supremo Tribunal Federal que, por duas vezes, admitiu a
execução imediata do veredicto, tendo em conta que a decisão do Tribunal do
Júri é soberana, não podendo o Tribunal de Justiça substituí-la (STF, HC n.º
118.770/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Ministro Luís
Barroso, j. 7/3/2017 e HC n.º 140.449/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio,
Relator para o acórdão Ministro Luís Barroso, j. 6/11/2018) (MORO, 2019)

A premissa não é verdadeira! Ao tribunal do júri, previsto na Constituição como garantia fundamental e juízo competente para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, assegura-se, de acordo com o texto constitucional, a organização que a lei lhe der, onde incidirá também os princípios
da plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Isto é,
nos termos da lei, será regulamentada como cada uma dessas diretrizes normativas irá incidir no funcionamento da instituição do júri.
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A lógica existente a respeito da soberania das decisões do júri é, portanto, a de impedir ingerências indevidas de outros órgãos judiciários nas
decisões tomadas pelo tribunal popular, como, infelizmente, já se observou
em história passada, não muito remota, porém32. Isto é, objetiva-se preservar
a vontade do conselho de sentença decidir, a partir de uma interpretação
juridicamente possível.
Por outro lado, a soberania não se confunde com a impossibilidade de
qualquer controle processual sobre a decisão do júri. Consoante prevê o próprio texto constitucional, a lei ordinária pode criar mecanismos de controle
ao entendimento do júri, a intepretação que deu o conselho de sentença ao
caso; desde que, obviamente, estiver a decisão popular contrária à Constituição e/ou aos pressupostos jurídicos da conduta punível penalmente. No
modelo brasileiro, assim, a decisão do júri está sujeita a controle sempre que
o procedimento legal em que foi proferida estiver inquinado de vícios (art.
593, III, “a”, CPP);33 ou, até, na hipótese em que a conclusão que os jurados
tiverem sobre o caso destoar completamente da prova processual produzida
no procedimento (art. 593, III, “d”, CPP)34. Isto é, a interpretação dada para
solucionar o caso é absurda, e afasta-se do mosaico normativo constitucional/
legal. Neste último caso, em observância à soberania das decisões do júri,
a instância de revisão da decisão do júri determinará a realização de outro
julgamento (§3.º do art. 593 do CPP).
Aliada às hipóteses restritivas de revisão da decisão do júri mediante o
recurso previsto em lei, hoje, também prevalece na jurisprudência o entendimento de que contra as decisões do júri transitadas em julgado também se
admite a revisão criminal, nos termos do que é previsto no art. 621 do CPP.
Diferentemente do modelo recursal, a revisão criminal, caso aceita contra as
decisões de mérito proferidas pelo júri, são suscetíveis de controle total pela
instância revisional, podendo, até, serem totalmente reformadas, sem a necessidade de novo julgamento pelo júri. O principal argumento apresentado para
conduzir o referido entendimento é: no aparente conflito entre o princípio da
dignidade da pessoa humana – malferida por uma decisão condenatória equivocada – e o princípio da soberania dos veredictos do júri, aquele há de prevalecer,
32.
33.
34.

Veja o caso dos irmãos Naves, julgados pelo Júri por homicídio e absolvidos, mas tendo a decisão sido
revertida pelo tribunal de Apelação, com a consequente condenação dos dois, assim como permitia a
Constituição de 1937.
Art. 593, (...) III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
Art. 593, (...) III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
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mesmo porque, é corolário da adoção do Estado de Direito a reparação jurídica
e a invalidação de erros ocorridos em julgamentos penais35.
Portanto, a proposta, além de violar o direito fundamental ao recurso
efetivo, previsto na Constituição e nos Tratados Internacionais examinados,
utiliza argumento baseado em premissa não verdadeira, já que a soberania
conferida à instituição do Júri está, com efeito, sujeita ao controle jurídico-processual, como é curial nos Estados Democráticos de Direito.
Assim, pelo que se expôs acima, entende-se que a proposta deve ser
totalmente rejeitada, anulando-se as proposições dos artigos 421; alínea
“e” do inciso I do art. 492; §§3.º, 4.º e 5.º do art. 492; e §2.º do art. 584,
todos do CPP.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, Vera Regina Pereira. A Ilusão de Segurança Jurídica: do controle da violência à violência
do controle penal. 3.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
BARROS, Flaviane de Magalhães. O modelo constitucional de processo e o processo penal: a necessidade de uma interpretação das reformas do processo penal a partir da Constituição. In: OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de; MACHADO, Felipe Daniel Amorim (Coords.). Constituição e
Processo: a contribuição do processo ao Constitucionalismo Democrático Brasileiro. Belo Horizonte:
Del Rey, 2009.
BONAVIDES, Paulo. História Constitucional do Brasil. Brasília: OAB Editora, 2006.
CAMPOS, Francisco. O Estado nacional: sua estrutura, seu conteúdo ideológico. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2001.
CAMPOS, Francisco. Exposição de motivos do Código de Processo Penal. 1941.
CASARA, Rubens. Processo Penal do Espetáculo: ensaios sobre o poder penal, a dogmática e o autoritarismo na sociedade brasileira. Ilha de Santa Catarina: Emporio do Direito, 2015.
CIRINO DOS SANTOS, Criminologia Radicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
CHOUKR, Fauzi Hassan. A Reconfiguração da investigação criminal: aportes a partir da constatação
dos déficits de resolução de casos e das suas bases teóricas. POSTIGO, Leonel González (Org). Desafiando a Inquisição: ideias e propostas para a Reforma Processual Penal no Brasil. Santiago: CEJA, 2017.
CHOUKR, Fauzi Hassan. A Refundação do processo penal brasileiro: Para além o discurso reformista.
2016. Disponível em: < https://www.academia.edu/30399493/Reforma-CPP-novembro-2016.docx >.
Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo legal: abordagem conforme à Constituição Federal e o
Pacto de José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014.
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. 2.ªed. Belo Horizonte: Del Rey,
2012,
GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal: uma genealogia das ideias autoritarias no processo penal brasileiro. v. 1. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018.
35.

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença;

83

84

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002.
LOPES JR; Aury. Vítor, PACZEK. Alteração das regras do tribunal do júri no pacote “anticrime” é
inconstitucional. Opinião. Conjur, 2019. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2019-fev-14/
opiniao-alteracao-regras-tribunal-juri-pacote-anticrime >. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
MORO, Sergio Fernando. EM n.º 14/2019. Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 2019.
NASSIF, Aramis. O Júri Objetivo II. Florianópolis: Empório do Direito, 2017.
PAULA, Leonardo Costa de. O segundo grau de jurisdição como garantia exclusiva da pessoa: por uma
teoria dos recursos para o processo penal brasileiro. 2017, Tese (Doutorado em Direito). Universidade
Federal do Paraná, Curitiba/PR, p. 184.
SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano dos. A Guerra ao crime e os crimes da guerra: uma crítica
descolonial às políticas beligerantes no sistema de justiça criminal brasileiro. Ilha de Santa Catarina:
Empório do Direito, 2016.
ZAFFARONI, E. Raúl. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: Revan, 1991.

COMENTÁRIOS SOBRE A PRESCRIÇÃO PENAL
NO PACOTE “ANTICRIME”
Camila Hernandes1

1.

INTRODUÇÃO

O projeto legislativo recentemente apresentado pelo Ministério da Justiça, denominado de Pacote “Anticrime”, foi alvo de inúmeros
questionamentos por parte da comunidade jurídica, sobretudo quanto à
constitucionalidade de grande parte das medidas propostas. O presente artigo
abordará especificamente o décimo ponto do projeto, intitulado “Medidas
para evitar a prescrição”.
A começar pelo título eleito para as alterações que foram sugeridas no
tema da prescrição, é de se ver que o pacote proposto dá coro às constantes críticas realizadas ao instituto, normalmente associado à impunidade.
O discurso contrário à própria existência da referida causa de extinção da
punibilidade se associa às oposições declaradas a outros direitos e garantias
assegurados àqueles que se encontram submetidos a investigações e ações de
natureza penal, vistos como entraves ao desejo social de mais e maior punição.
Menos ambicioso do que outros projetos, que comumente objetivam
ampliar os prazos de prescrição previstos no Código Penal, o pacote subscrito pelo Ministro Sérgio Moro busca criar novas hipóteses de suspensão e
de interrupção da contagem prescricional, semelhante ao que pretendiam,
anteriormente, as chamadas “10 Medidas contra a Corrupção”, bem como
iniciativas mais recentes que igualmente se valem do discurso de combate à
criminalidade econômica. Adiante, então, abordaremos de forma resumida
alguns aspectos sobre o instituto e a tônica das propostas legislativas que
visam alterá-lo, igualmente presente, em maior ou menor medida, no projeto
que aqui nos propomos a examinar.
1.

Mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Ciências
Criminais pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Associada ao Instituto Baiano de Direito
Processual Penal (IBADPP). Professora universitária e advogada.
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2.

PRESCRIÇÃO PENAL

Recorrentemente presente nas legislações modernas, a prescrição penal
representa a perda do poder de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante determinado lapso temporal.
No Brasil, o instituto configura causa extintiva da punibilidade e, em razão
do interesse social que carrega, constitui matéria de ordem pública, passível
de ser reconhecida a qualquer tempo e independentemente de qualquer manifestação de vontade da pessoa investigada ou processada, a qual não poderá
renunciar ao reconhecimento do fenômeno prescricional.2
Notadamente no âmbito criminal, a prescrição orienta-se pelos
princípios constitucionais da razoável duração do processo, da segurança
jurídica e do devido processo legal, possuindo fundamento no interesse que
tem o Estado de não deixar os conflitos humanos com repercussão penal indefinidamente suspensos, em prejuízo da sociedade (LOZANO JR., 2002,
p. 22). Sob a perspectiva da parte ré, o reconhecimento da prescrição tem
por base a inadmissibilidade de que o acusado seja obrigado a suportar,
por tempo indeterminado, as agruras impostas pela ameaça de uma ação
penal ou por seus efeitos.
Dentre as diversas teorias justificadoras do instituto, costuma afirmar
a doutrina3, numa visão que legitima a sanção penal atribuindo-lhe funções
repressivas e preventivas, que a existência da prescrição penal decorre, dentre
outros aspectos, da perda da repercussão social do fato pela demora na resposta estatal, levando ao desinteresse da punição; da necessidade de que a
efetividade do ordenamento jurídico seja afirmada logo após a ocorrência
do crime, no intento de fortalecer a validade do bem jurídico tutelado pela
esfera penal; da desnecessidade do castigo após o prolongado transcurso de
tempo, haja vista a presumida regeneração do criminoso.
Afora os argumentos acima, duas razões nos parecem especialmente
relevantes na discussão do tema. Primeiro (e, aqui, especialmente no tocante à chamada prescrição da pretensão punitiva), há que se considerar
que o decurso do tempo inegavelmente se traduz em maior dificuldade
2.

3.

Países como o Peru (artigo 91 do Código Penal) e a Colômbia (artigo 85 do diploma repressivo) preveem a possibilidade de que o interessado renuncie à prescrição, sob o argumento de que, desejando
provar a sua inocência, o imputado possui direito de se submeter à instrução processual e obter um
pronunciamento judicial acerca da acusação contra si formulada.
Dentre outros, remetemos o leitor às leituras de: REALE JÚNIOR, 2004, p. 195-196; LOZANO JR.,
2002, p. 22-23; MACHADO, 2000, p. 88-102; BALTAZAR, 2003, p. 14-17.
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probatória e, consequentemente, na maior probabilidade de erros. Em face
da demora na apuração do crime, a colheita de provas para a pretendida
reconstrução histórica dos fatos torna-se cada vez mais difícil, tornando
mais complexa e precária a defesa do acusado e contribuindo para a prolação de uma sentença injusta.
Em segundo lugar, faz-se necessária a punição do Estado pela inércia
em prestar a tutela jurisdicional. Se ao Estado restou atribuído o poder de
punir, a inércia na persecução penal ou no cumprimento da condenação
não pode ser suportada pelo acusado ou condenado. Segundo Reale Jr.
(2004, p. 196), “É esta uma forma de impor ao Estado o rápido cumprimento do poder-dever de punir no interesse da sociedade, perdendo-o se
não o ativar e concretizar em determinado tempo”.
Diferentemente do que se tem como certo no imaginário coletivo,
o ordenamento brasileiro prevê prazos bastante longos para a prescrição
penal. Conforme dispõe o artigo 109, o prazo máximo de prescrição corresponde atualmente a 20 (vinte) anos, sendo esse o mesmo limite adotado
por nações como a Colômbia (artigo 83 do Código Penal colombiano) e a
Espanha (artigo 131 do Código espanhol). Para que se tenha uma ideia, nos
Estados Unidos o U.S. Code4 (Título 18, § 3282) estipula que, salvo disposição em contrário expressamente prevista em lei, os crimes que não sejam
considerados delitos capitais (aos quais se pode aplicar pena de morte)
prescrevem em cinco anos a contar da data em que tenham sido cometidos.
O instituto não é bem visto pela sociedade de forma geral, contudo.
Inflamada por um discurso bastante distorcido de que a existência dessa
causa extintiva de punibilidade representaria um incentivo para que investigados e réus se valessem de diferentes “manobras” para postergar o
andamento processual, é comum a demanda por medidas que impeçam ou
dificultem o reconhecimento da prescrição, o que se traduz na existência
de diversos projetos de lei sobre a temática.
Exemplificativamente, o Deputado Federal Hélder Salomão (PT-ES)
apresentou, em novembro de 2018, o Projeto de Lei n. 10.968/2018, que
visa modificar o artigo 109 do Código Penal para alterar os prazos prescricionais antes de transitada em julgado a sentença penal. De acordo com a
proposta, os lapsos prescricionais instituídos pelo ordenamento brasileiro
4.

O Código dos Estados Unidos da América é uma compilação e codificação da legislação federal geral
e permanente dos Estados Unidos, contendo 51 títulos.
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passariam a ser de, no mínimo, cinco anos (para crimes com pena máxima
inferior a um ano), podendo chegar até o limite de sessenta anos (para crimes
com pena máxima superior a doze).
A justificativa que acompanha o projeto reflete o sentido da maioria
das propostas sobre o tema, reproduzindo o discurso de que a prescrição
penal seria “o grande problema criminal da impunidade”. Para o parlamentar,
deve-se adequar o instituto “à realidade brasileira, qual seja, a da morosidade
processual que premia aqueles que procrastinam o processo em busca da
impunidade”. Continua, ainda, o Deputado Federal, argumentando que o
projeto não busca suprimir a prescrição, mas seria necessário para “ajustar
à nova realidade social e ao clamor social acerca da criminalidade o prazo
prescricional da pretensão punitiva”, evitando-se a perda da possibilidade de
punição em face da “infinidade de recursos conjugada com a impossibilidade
do sistema judiciário em julgar com a devida celeridade os processos”.
Propostas anteriores buscaram, de igual modo, promover alterações no
regramento da prescrição penal, fazendo uso de um discurso supostamente contrário à impunidade. O Projeto de Lei n. 4.850/2016, amplamente
conhecido como “10 Medidas Contra a Corrupção”, dedicava um capítulo
específico para abordar “Ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a
corrupção”5, buscando alterar os artigos 110, 112, I, 116 e 117, bem como
acrescentar um § 2º ao artigo 337-B, todos do Código Penal.
Dentre as mudanças sugeridas, restaria extinta a prescrição retroativa6 e
seriam inclusas novas causas suspensivas e interruptivas da prescrição, incluindo a interposição dos recursos especial e/ou extraordinário, até a conclusão
do julgamento (causa suspensiva proposta para o artigo 116, III, do Código
Penal), e a prolação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, ou de
qualquer decisão monocrática ou acórdão que julgar recurso interposto pela
parte (causa interruptiva que passaria a constar no artigo 117, IV, do Código
Penal). As alterações sobre o tema da prescrição foram rejeitadas na Câmara
dos Deputados, atraindo severas críticas do principal articulador do projeto,
o Ministério Público Federal.
Vale frisar que, mais recentemente, as propostas contidas nas “10
5.
6.

Disponível em: <http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas/docs/medida_6_versao-2015-06-25.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2019.
Dizia a redação proposta ao artigo 110, §1º, do Código Penal: A prescrição, a partir da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, e antes do
trânsito em julgado definitivo do feito, regula-se pela pena aplicada, sendo vedada a retroação de prazo
prescricional fixado com base na pena em concreto.
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Medidas”, relativamente à prescrição, foram reiteradas em novo Projeto de
Lei, tombado na Câmara dos Deputados sob o n. 396/20197. De iniciativa
do Deputado Federal Rubens Bueno (PPS/PR), a justificativa do projeto
afirma que “o atual modelo de prescrição acaba sendo um dos principais
fatores de impunidade nos crimes em geral e com ainda mais gravidade nos
casos de crimes ditos ‘do colarinho-branco’”, aduzindo, ainda, que “a busca
da prescrição e consequente impunidade é uma estratégia de defesa paralela
às teses jurídicas, implicando o abuso de expedientes protelatórios”.
A associação feita com o crime de corrupção se insere no contexto atual
de utilização do discurso de combate à criminalidade econômica para angariar o apoio social ao recrudescimento de direitos e garantias. Muito embora
as pesquisas realizadas revelem que os índices de prescrição em delitos como
corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e peculato, por exemplo, estão
muito abaixo do que é comumente divulgado pela mídia e pelos setores que
criticam o instituto8, é bastante flagrante que tem sido a chamada “criminalidade dos poderosos” o alvo difundido como suposto foco das alterações
legislativas anunciadas como “anti-impunidade”.
Não foi diferente com o “Pacote Anticrime” ora analisado. A apresentação do projeto foi permeada por referências ao necessário “combate à
impunidade e à corrupção”, o que se refletiu em propostas específicas para
tipos penais relativos à tutela da Administração Pública e, no que interessa
a esse artigo, também para a prescrição penal. Vejamos abaixo as alterações
sugeridas, de maneira mais detalhada.

3. ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO PACOTE ANTICRIME:
“PREMIANDO” A INÉRCIA E MOROSIDADE DO ESTADO
De início, é relevante destacar que o projeto do Ministério da Justiça revela-se aparentemente menos ambicioso do que outras propostas que
tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado, comumente focados em
sugerir alterações dos prazos prescricionais previstos no artigo 109 do Código
7.
8.

O PL em questão não foi o único a destacar partes do projeto capitaneado pelo Ministério Público
Federal. Podemos citar, na mesma linha, os projetos n. 90/2019 (Deputado Federal Rodrigo Agostinho
– PSB/SP) e 837/2019 (Deputado Federal José Medeiros – PODE/MT).
Em 2019, o relatório analítico propositivo “Justiça Pesquisa”, elaborado pelo Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas da Universidade de São Paulo e pela Associação Brasileira de Jurimetria, a partir de contratação do Conselho Nacional de Justiça, investigou o percurso de processos envolvendo
delitos contra a Administração Pública que tramitaram na Justiça Estadual e Federal dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas, concluindo que a prescrição ocorre em patamares que variam de 3% e 10% dos casos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/
arquivo/2019/02/6ab66f9a7c1f5c99878f04a46f8279e4.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2019.
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Penal, majorando-os excessivamente. Talvez visando a possibilidade de uma
aprovação mais célere no Congresso Nacional, evitando debates prolongados
quanto aos percentuais de aumento do prazo prescricional para diferentes
patamares de pena, o projeto restringiu-se a incluir novas hipóteses de suspensão e de interrupção do prazo prescricional, no intento de dificultar a
ocorrência da referida causa extintiva de punibilidade.
Sendo aprovado o projeto conforme fora apresentado ao Congresso
Nacional, a disciplina acerca da prescrição teria duas modificações, notadamente nos artigos 116 e 117 do Código Penal. Vejamos a nova redação
proposta ao primeiro dispositivo:
Art.116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(...)
II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro; e
III – na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, estes quando inadmissíveis. (...)9

As causas impeditivas da prescrição suspendem o curso do prazo prescricional, que retoma a contagem do tempo remanescente após cessadas
as causas que determinaram a suspensão. Assim, o lapso temporal anterior
à causa suspensiva é computado quando da continuação da contagem.
Considerando que a hipótese do inciso II já se encontra prevista em nosso
ordenamento, cabe-nos centrar na pretendida inclusão do inciso III: conforme o projeto, não correria o prazo prescricional enquanto pendentes de
julgamento embargos de declaração ou recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, estes quando inadmissíveis.
A primeira constatação feita sobre a proposta diz respeito à evidente
violação ao direito de defesa, aqui consubstanciado na possibilidade de impugnar a decisão ou acórdão proferidos, manejando embargos de declaração
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou interpondo recursos aos órgãos máximos do Poder Judiciário. Muito embora o
artigo não restrinja a suspensão do prazo aos casos em que os aclaratórios
ou recursos sejam utilizados pela defesa, a proposta deve ser analisada em
9.

Diz a redação atual do dispositivo: Art. 116 – Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição
não corre: I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento
da existência do crime; II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único – Depois
de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
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conjunto com o discurso que expressamente motiva sua criação, qual seja,
o de evitar um suposto “excesso” de defesa, ante a interposição de recursos
que seriam destinados a fazer com que seja alcançado o tempo necessário
ao reconhecimento da prescrição.
Os recursos apresentados pela defesa na esfera penal se limitam àqueles
previstos na Constituição ou legislação infraconstitucional, constituindo,
pois, direito do réu fazer uso dos meios impugnativos que se revelem cabíveis no caso concreto. Ainda, relevante frisar que os recursos de natureza
criminal geralmente possuem prazos mais curtos do que aqueles estabelecidos pelo direito civil10, e a sua forma de contagem não foi alterada com
a edição do novo Código de Processo Civil – o que implica dizer, então,
que os prazos penais prosseguem sendo computados de forma contínua,
incluindo-se finais de semana e feriados.
Contudo, enquanto as partes necessitam lidar com prazos determinados (e, em diversas situações, bastante reduzidos, sobretudo em
processos de maior complexidade) para a oposição de embargos e/ou a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não há qualquer prazo
estabelecido pela legislação para julgamento desses instrumentos pelo
Judiciário. Nem haverá, com o pacote apresentado pelo Ministério da
Justiça: ao revés, o projeto incentiva a morosidade estatal, suspendendo
a contagem da prescrição enquanto estiverem pendentes de julgamento
os meios de impugnação ali indicados.
É bastante sintomático que uma medida supostamente voltada a
evitar a ocorrência da prescrição não busque incrementar o aparato do
Estado para que ofereça a prestação jurisdicional de forma mais célere,
no intento de evitar que o réu aguarde demasiadamente pela definição de
sua responsabilidade. Age-se em sentido diametralmente oposto, institucionalizando a demora do Judiciário em julgar as demandas levadas a sua
apreciação e dificultando que se possa extrair qualquer consequência dessa
morosidade para o Poder Público.
Em suma, as medidas apresentadas premiam a inércia e incompetência do Estado, não trazendo nenhuma proposta de aperfeiçoamento
na sistemática dos recursos, como se poderia imaginar, mas concedendo
ainda mais tempo para que o Judiciário realize os julgamentos, fazendo
10.

A exemplo do que ocorre, inclusive, com os embargos de declaração, com prazo de cinco dias no
âmbito civil e de apenas dois dias na esfera penal.
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letra morta do princípio constitucional da duração razoável do processo. A
ineficiência estatal em fornecer uma resposta célere aos recursos, em lugar
de gerar consequências ao Estado – com a perda do seu poder de punir – ,
termina atribuída ao exercício do direito de defesa do réu, ao se utilizar dos
meios impugnativos previstos pelo legislador.
Ademais, no que se refere à parte final do dispositivo, tem-se a tentativa de agravar o entendimento, já consolidado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, de que “os recursos especial e extraordinário indeferidos na
origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não
têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”11, que retroagiria até a
publicação da decisão atacada, possibilitando o início do cumprimento da
pena. Aliado à jurisprudência em matéria recursal, cada vez mais tendente
a restringir os meios impugnativos manejados pelo acusado, o projeto
novamente vulnera o direito à ampla defesa, “com os meios e recursos
a ela inerentes”, partindo da premissa de que, se o tribunal inadmitiu
o recurso, foi feito um julgamento correto apto a considerar suspensa a
prescrição (TÁVORA; ALENCAR, 2019, p. 39).
No que tange ao artigo 117 do Código Penal, que dispõe sobre as causas
interruptivas da prescrição, vejamos o que propõe o “Pacote Anticrime”:
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV – pela publicação da sentença ou do acordão recorríveis;
V – pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena; e
VI – pela reincidência.12

As causas que interrompem a prescrição, ressalvada a hipótese prevista
no inciso V do atual dispositivo sobre a matéria, fazem com que, a cada
um dos eventos indicados na lei penal, seja reiniciada a contagem do prazo
prescricional, desprezando-se o tempo decorrido até aquele momento. Todo
o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção, nos termos do
§2º do artigo 117 do Código Penal.
11.
12.

STF, ARE 895.416-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2017.
De acordo com a redação atualmente em vigor: Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se: I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II – pela pronúncia; III – pela decisão confirmatória da
pronúncia; IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V – pelo início ou
continuação do cumprimento da pena; VI – pela reincidência.
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A proposta em análise sugere alterações aparentemente sutis, porém
extremamente preocupantes, nas causas interruptivas dispostas nos incisos
IV e V do dispositivo acima indicado. A primeira diz respeito à supressão da
palavra “condenatórios” do texto legal, a indicar que também a publicação
de sentença ou acórdão absolutórios teriam aptidão para interromper o
curso do prazo prescricional.
De acordo com a redação atualmente vigente do artigo, somente a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis é capaz de obstar
a contagem da prescrição, sendo igualmente certo pontuar que, conforme
o entendimento dos Tribunais Superiores, a mera confirmação de sentença
condenatória por acórdão também condenatório, se não modificar substancialmente a decisão de primeiro grau, não interrompe o lapso temporal
considerado para efeito de prescrição, “pois é simples marco divisor entre as
duas espécies fundamentais do instituto” (DELMANTO et al., 2007, p. 342).
A modificação no inciso IV do artigo 117, portanto, visa retirar a palavra “condenatórios” do texto legal. Nota-se que a discussão central não está na
correta ou errônea interpretação dada pela jurisprudência sobre a existência
de somente uma causa interruptiva (na sentença), quando em primeiro grau
já se tenha entendido pela condenação e o acórdão prolatado em segunda
instância tenha se limitado a confirmá-la. Aqui, pretende-se efetivamente
assegurar que, mesmo na hipótese de se afirmar que o acusado é inocente,
seja promovida a interrupção do prazo prescricional, aparentemente na tentativa de garantir ao órgão acusatório mais tempo para reverter a sentença ou
acórdão absolutórios, sem que prescreva a pretensão punitiva.
A segunda alteração no artigo 117 do Código Penal diz respeito à
interrupção do prazo prescricional pelo início ou continuação da execução
provisória, uma vez que, na redação atual, somente produz efeitos em relação
ao instituto o início de cumprimento da pena definitiva.
A introdução da expressão “execução provisória” decorre da inconstitucional interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do
habeas corpus 126.292/SP, julgado em fevereiro de 2016, com relação à possibilidade de execução provisória da pena após condenação proferida por
órgão jurisdicional colegiado. Como se sabe, no julgamento em referência
a Corte introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de
prisão sem sentença condenatória transitada em julgado, para além das
hipóteses de encarceramento cautelar.
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A nova redação proposta pelo Ministério da Justiça para a causa interruptiva da prescrição deve ser lida em conjunto com as formulações feitas
pelo mesmo projeto no que tange às mudanças que pretende introduzir nos
Códigos Penal e de Processo Penal, bem como na Lei de Execução Penal.
Com efeito, como já tivemos oportunidade de expor anteriormente13, o projeto em exame visa promover inovações legislativas que, se aprovadas nos
moldes apresentados, consolidam a obrigatoriedade do cumprimento de
pena após condenação em segunda instância, salvo em hipóteses extraordinárias. Indo muito além do que o entendimento consolidado no julgamento do
habeas corpus pelo STF, busca-se tornar regra a execução provisória, inclusive
estendo-a para as condenações a penas restritivas de direito e de multa, além
das penas privativas de liberdade.
Já expusemos as razões da inconstitucionalidade da execução provisória, razão pela qual não se faz necessária a reiteração de todos os argumentos
ali indicados. Importa frisar que, novamente, as garantias individuais – em
especial, nesse ponto, a presunção/estado de inocência – são colocadas como
obstáculos a um processo penal eficiente, invocando-se argumentos bastante
questionáveis e sem embasamento empírico ou jurídico para fragilizar os
pilares democráticos que sustentam a Constituição Federal de 1988.
Ainda nessa linha, há que se destacar a falácia do discurso de que as alterações pretendidas na sistemática da prescrição – e, em geral, nas mudanças
sugeridas pelo “Pacote Anticrime” – tem por escopo “evitar a impunidade”
e repercutir essencialmente na criminalidade econômica. A vulnerabilização
dos postulados da duração razoável do processo, da ampla defesa e do estado
de inocência, assim como de todos os outros, repercute em relação a toda a
coletividade, mas evidentemente atinge, com ainda maior vigor, aqueles que
fazem parte da clientela preferencial do sistema de justiça criminal, com cor,
raça e classe social marcantemente definidos.
A conquista dos princípios e garantias individuais decorre de elevado
esforço que tem por objetivo limitar o poder punitivo estatal, e sua defesa encontra-se umbilicalmente relacionada ao modelo de sociedade que se deseja.
A adequação do ordenamento penal aos postulados do Estado democrático
de direito, nessa perspectiva, passa necessariamente pelo fortalecimento e salvaguarda dos direitos fundamentais, racionalizando o uso dos instrumentos
13.

Vide o artigo especificamente elaborado para a análise das propostas feitas no “Pacote Anticrime” para
a execução provisória da pena, nessa mesma obra.
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de política e intervenção criminal.
A importância desse controle, relevante frisar, justifica-se igualmente
diante dos reflexos evidentes da vulnerabilização de institutos e garantias
penais aos delitos clássicos. Não se pode desconsiderar que o processo expansivo experimentado pelo direito penal em face das novas formas assumidas
pela criminalidade tem apresentado como consequência o recrudescimento
punitivo também no que diz respeito à persecução da chamada “criminalidade tradicional”, reforçando a utilização do sistema penal como instrumento
e gestão e controle social dos segmentos subalternos da população.
Sobre esse ponto, Maiquel Wermuth (2011, p. 151) aponta que, paralelamente às preocupações político-criminais com a megacriminalidade, o
fato de o fenômeno do expansionismo penal nesse setor coincidir com um
processo de agudização das desigualdades sociais resulta no ressurgimento do
repressivismo e do punitivismo como formas por excelência de se combater,
também, a criminalidade “clássica”, sempre apresentada como ascendente
pelos meios de comunicação.
Também por esse motivo, portanto, deve-se questionar o uso desmedido do direito penal (aqui representado pela criação de novos e injustificados
entraves para o reconhecimento da prescrição), por vezes defendido inclusive
por setores sociais que, críticos ao intervencionismo perpetrado contra os
indivíduos marginalizados, consideram-no adequado como reação à “criminalidade dos poderosos”, incorrendo no erro de não considerar os reflexos
desse fenômeno sobre aquela que permanece sendo a maior parcela da delinquência perseguida pelos órgãos e mecanismos de controle.
Não há qualquer justificativa técnica para a criação de novas causas
suspensivas e interruptivas de prazos prescricionais. Ao contrário das justificativas apresentadas ao pacote, dificultar a ocorrência da prescrição não
deve causar qualquer impacto positivo na eficiência do sistema de justiça
criminal brasileiro. A prescrição não pode ser imputada ao acusado, parte
vulnerável do processo criminal, mas tão somente ao Estado ineficiente,
que deve ser punido por sua inércia.
Como se vê, temos como ponto em comum entre o “Pacote Anticrime”
e outros projetos que o antecederam a ausência de qualquer proposta destinada a evitar a ocorrência da prescrição através da criação de mecanismos
que tornem mais célere a prestação jurisdicional pelo Estado. Ao contrário,

95

96

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

as propostas naturalizam a morosidade estatal e atribuem esse ônus exclusivamente à pessoa investigada ou processada, a qual necessitaria suportar ainda
mais tempo até que reste definida a sua responsabilização criminal.
As alterações legislativas promovidas para “evitar a prescrição” são
medidas que, somente, buscam evitar que elas sejam declaradas, atentando
contra o princípio constitucional da duração razoável do processo. A justiça
criminal, morosa e incompetente, a despeito da quantidade de recursos público que consome, poderá continuar sem atender à expectativa de responder
satisfatoriamente e em prazo adequado as demandas que sejam levadas a sua
apreciação, haja vista a conivência do legislador.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado, as propostas formuladas para alterar a sistemática
da prescrição no denominado “Pacote Anticrime” reiteram a lógica constante em iniciativas anteriores, que sempre visaram imputar ao investigado/
acusado a responsabilidade pela incidência do prazo extintivo. Sendo a
prescrição resultado da inércia estatal em exercer a pretensão punitiva ou a
pretensão executória, é bastante sintomático que nenhuma medida tenha
sido sugerida com o escopo de aprimorar o funcionamento da máquina
judiciária, no intento de tornar mais célere a resposta estatal aos casos de
natureza criminal colocados a sua análise.
Sem apresentar qualquer justificativa para a adoção das medidas propostas e valendo-se genericamente de um discurso “contra a impunidade”,
o fato é que as alterações legislativas sinalizadas transferem para a parte mais
vulnerável da relação processual a culpa pela incompetência do Poder Público, permitindo que os processos demorem ainda mais. Aprovado nos termos
que foram apresentados ao Congresso Nacional, o projeto chega ao absurdo
de prever que o curso do prazo prescricional se interrompa inclusive com a
prolação de sentença e acórdão absolutórios, o que não possui absolutamente
nenhuma consonância com os institutos e garantias que marcam um Estado
Democrático de Direito, como se pretende o Estado brasileiro.
Revela-se falacioso e populista o discurso que tem amparado medidas
como as que foram analisadas ao longo do artigo. Diferentemente do que
se propaga, a ideia de que a sanção penal é necessária a qualquer custo e a
qualquer tempo ignora os prejuízos de uma investigação ou ação penal que
se prolongue de forma demasiada. Também não ataca o cerne da questão,

Camila Hernandes

é dizer, a importância de pensar em novos mecanismos para a melhoria do
sistema de justiça criminal.
O princípio constitucional da duração razoável do processo impõe
que o Estado adote medidas para evitar a demora na resolução judicial
dos conflitos penais, tanto para evitar que o distanciamento temporal dos
fatos conduza a inevitáveis dificuldades probatórias como para não deixar
o investigado/acusado indefinidamente à mercê do “fantasma” da pena.
A criação de novas causas suspensivas e interruptivas da prescrição vai na
contramão dessa garantia: as “medidas para evitar a prescrição”, em lugar
de evitar que sejam alcançados os longos prazos prescricionais previstos
em nossa legislação com uma resposta mais célere por parte do Judiciário,
privilegia o Estado ineficiente e lhe concede ainda mais tempo para exercer
a morosidade que já é sua marca registrada.
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1.

INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a existência de duas modalidades de prisão no campo criminal: a prisão-pena e a prisão processual. A
prisão-pena seria aquela fundamentada na sentença penal condenatória, em
tese, já transitada em julgado, embora decisão emblemática do Supremo
Tribunal Federal3 em 2016 tenha autorizado o início do cumprimento de
pena após o fim do julgamento de recursos em segunda instância.
Já a prisão processual (prisão temporária e prisão preventiva) seria aquela
aplicável no curso do processo penal para cumprir uma função instrumental
ao processo. O Código de Processo Penal brasileiro prevê atualmente quatro
hipóteses em que isso poderia ocorrer no caso das prisões preventivas: para
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Embora o fundamento de “garantia da ordem pública” dê margem a
decretações de prisão preventiva que pouco ou nada tenham a ver com uma
função efetivamente instrumental ao processo – sendo a prisão decretada
para “evitar a reiteração criminosa” ou pela gravidade em abstrato do crime,
1.
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por exemplo,4 – o que se pode depreender é que no ordenamento jurídico
brasileiro hoje, a prisão preventiva está prevista como medida excepcional.
A regra, portanto, deve ser responder ao processo em liberdade, uma vez que
conforme previsão constitucional “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
Assim, a prisão processual está prevista como medida excepcional,
só podendo ser aplicada desde que haja decisão devidamente fundamentada proferida por autoridade competente, não havendo hipótese de prisão
processual obrigatória. Destacamos, entretanto, que isso é o que “deveria
ser”. Assim, embora não haja hipótese de prisão processual obrigatória, os
presos preventivos representam no Brasil um importante contingente da
população carcerária. Cerca de 40% dos presos no Brasil são presos sem
condenação (INFOPEN, 2016).
Este número (que chega a mais de 50% em diversos Estados da federação) permite inferir a importância que o instituto “prisão cautelar” cumpre na
gestão, controle e neutralização das “classes perigosas”. Ao discorrer sobre o
sistema penal latino-americano, Zaffaroni (2011) argumentará que nos países
da margem o poder punitivo foi moldado para ser exercido, não contra a uma
minoria desviante – como nos países do centro – , mas sim contra uma maioria “desviada”, tendo em vista que grande parte da população nestes países
passou a maior parte da história recente destituída de sua condição de pessoa.
Neste cenário, o sistema penal parece se constituir de maneira invertida, pois a prisão cautelar tem mais importância punitiva que a prisão pena
(ZAFFARONI, 2011; BARRETO, 2018). As inspirações que sustentaram
as bases para discursos e práticas neutralizantes – práticas estas que, nos
países da margem, não precisam vir sob o nome de “pena” – pretenderam
constatar a inviabilidade de existência de grupos não-brancos (ANITUA,
2015). Esses discursos e práticas sedimentaram, na virada para o século XX,
conceitos racistas oriundos do positivismo criminológico (DUARTE, 2016),
como a periculosidade, conceito este constantemente mobilizado para servir
ao grande encarceramento (que responde hoje a novas demandas por ordem,
mas mantém a sua clientela de sempre).
A contenção e neutralização do indivíduo perigoso, portanto, deve
ser feita de maneira mais imediata possível. Nesse sentido, o processo penal
4.

Nesse sentido ver: BARRETO, A. L. L. A. Prisões cautelares e tráfico de drogas: um estudo a partir de processos judiciais nas varas de tóxicos em Salvador. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.148, out.2018.
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aparece como algo que “atrapalha” a punição, um empecilho para que o
Estado possa exercer o seu poder punir, cabendo, então, às prisões cautelares
o papel de garantir, de maneira legal, a “punição” imediata dos indivíduos
perigosos. No contexto dos crimes que lotam os cárceres brasileiros, a seletividade do sistema penal, é estruturada por um racismo que tenta se encobrir
pelo mito da democracia racial (FLAUZINA, 2008). Aqueles presos por
furto, roubo e tráfico de drogas sofrem de uma dupla negação, nem direitos
nem humanidade (JAMES; AMPARO-ALVES, 2017), que situa o limite
das mais basilares garantias constitucionais, especialmente quando se está
diante de operadores do direito “combatentes”, que se veem como agentes
de segurança pública (VALOIS, 2017). Conforme aponta ainda Michelle
Alexander (2012) o “grande encarceramento” – resultante em especial de
uma suposta “guerra” às drogas – encobriria a atuação racista das agências do
sistema penal: não haveria uma guerra contra os negros, diriam os defensores
das políticas repressivas, mas uma guerra contra o crime.
É emblemático, nesse sentido, que o tópico XVI do “Pacote Anticrime”
do Ministro da Justiça seja intitulado “Medidas para dificultar a soltura de
criminosos habituais”. A ideia de “criminosos habituais” remete ao positivismo criminológico. Dos processos de codificação e racionalização do poder de
punir vividos especialmente a partir do século XVIII, se chegará a necessidade
de uma economia da punição, em que a pena não deve ter lacunas ou excessos
(FOUCAULT, 1987). Assim é que no século XIX se desenvolverá um arcabouço tecnológico buscando a individualização da pena focada na pessoa concreta
do criminoso dentro do horizonte teórico do positivismo criminológico.
Conforme aponta Foucault (1987) “a introdução do ‘biográfico’ é importante na história da penalidade. Porque ele faz existir o ‘criminoso’ antes
do crime e, num raciocínio-limite, fora deste” (p.224). A partir dessa noção se
desenvolverá a ideia de “periculosidade” e de que “o crime é sobretudo sintoma
revelador da personalidade perigosa de seu autor” (ANDRADE, 2015, p. 74).
O Código Penal brasileiro de 1940, contemporâneo ao Código de
Processo Penal inspirado pelo Código Rocco fascista, foi extensamente
influenciado pelo positivismo criminológico, inclusive utilizando expressamente o termo “periculosidade”. O Código previa inclusive a possibilidade
de decretação de medida de segurança para os penalmente imputáveis, desde
que “perigosos”. Presumiam-se perigosos, entre outros, de acordo com o
artigo 78 em sua redação original, os “reincidentes em crime doloso” e os
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“condenados por crime que hajam cometido como filiados a associação,
bando ou quadrilha de malfeitores”.

Americana de Direitos Humanos, só deveria permitir a prisão preventiva em
caso de risco de fuga ou risco de atrapalhar as investigações do processo6.

Se, conforme será desenvolvido adiante, a ideia de “periculosidade” permaneceu na mentalidade dos atores jurídicos – aparecendo, inclusive, como
fundamentação de decretos de prisão preventiva, por exemplo -, a reforma
penal de 1984 foi decisiva para uma intensa contenção legislativa do termo.
A periculosidade ficou, assim, restrita em lei aos casos dos inimputáveis por
doença mental. A estes se aplicam medidas de segurança, que são aplicadas
não necessariamente em razão do ato praticado, mas do maior ou menor
perigo que eles supostamente oferecem.

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê hipóteses mandatórias
de prisões processuais. Na realidade, como já dissemos, a prisão no curso
do processo deve – ao menos normativamente – ser uma exceção. No art.
5º da Constituição Federal é possível ler que “ninguém será preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei”. Ou seja, para que alguém seja preso é necessário
que um juiz dê uma ordem escrita e fundamentada, respeitando-se os requisitos previstos no Código de Processo Penal (CPP).

Mudança proposta pelo atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro, em
relação as prisões preventivas, é a inclusão de um segundo parágrafo no artigo
310 do Código de Processo Penal, artigo este que dispõe sobre o que deve
o juiz fazer uma vez receba o auto de prisão em flagrante (relaxar a prisão
ilegal, decretar prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória). Neste
novo parágrafo consta a seguinte redação:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais ou que integra organização
criminosa, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, salvo se insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo as condutas.

Passemos a análise dos pontos.

2.

A OBRIGATORIEDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA

O primeiro ponto que merece uma análise mais detida é a criação de um
novo tipo de prisão preventiva: a prisão preventiva obrigatória. Conforme pode
ser lido na proposta de inclusão do novo parágrafo do art.310, ocorrendo determinadas hipóteses, o juiz “deverá denegar a liberdade provisória”. As influências
persistentes do Código Rocco – que aboliu prazos máximos para custódia cautelar – culminam na presunção legal absoluta de periculosidade, ressuscitando
a prisão automática do sistema penal fascista (FERRAJOLI, 2006).
No plano internacional, as Regras de Tóquio elaboradas pela ONU em
1990 orientam a elaboração de medidas não privativas de liberdade, visando
estratégias para a redução do encarceramento. No âmbito latino-americano,
o presidente da CIDH, James Cavallaro ‒ ao debater audiências de custódia
recém-implementadas no país5 ‒ frisou que um país signatário da Convenção
5.

A fala foi proferida no “II FONAPE”, realizado pelo CNJ, em Salvador, em 2016.

O CPP determina que a prisão preventiva tem como requisito o fumus
commissi delicti, ou seja, “prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria” e estipula como fundamento da medida o periculum libertatis, “o
perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo” (LOPES JR.,
2013, p .836), casos em que seja seja necessário garantir a ordem pública,
garantir a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal (art.312 do CPP).
Os juízes, assim, ao determinarem que alguém responda a um processo
criminal preso, deverão demonstrar que estes requisitos e fundamentos estão
presentes. Além disso, com a Lei nº 12.403/2011, os juízes deverão também
demonstrar que a prisão preventiva é mais necessária que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art.319 do CPP.
A realidade, entretanto, está distante desse “dever ser”. Os juízes muitas
vezes pouco fundamentam as suas decisões decretadoras de prisão, ou se valem
de argumentos genéricos. Em Barreto (2017) temos que em análise de 183
decisões decretadoras de prisão preventiva, o fundamento coringa7 “garantia de
ordem pública” foi usado em 152 decisões. Nas outras 31 decisões, os fundamentos foram simplesmente baseados em “não haver excesso de prazo” ou “não
haver fatos novos” em relação à decisão anterior, não havendo preocupação em
se demonstrar a existência dos requisitos previstos no art.312 e 313.
“Evitar a reiteração criminosa”, a suposta “periculosidade” do agente,
6.
7.

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81625-presidente-da-cidh-defende-dialogo-para-enfrentar-encarceramento-provisorio. Acesso em 26.12.2018.
A “garantia de ordem pública” pelo alto grau de indeterminação, vagueza e abertura – e sem função
instrumental sequer aparente – parece ser “o fundamento preferido” dos juízes, de acordo com Aury
Lopes Jr. (2013, p. 836).
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a “prática contumaz de delitos” e outros argumentos similares, apareceram
como definição de ordem pública em 133 das decisões analisadas no trabalho (BARRETO, 2017). Já a gravidade em abstrato do crime de tráfico
de drogas, o “medo” que causa nas pessoas e “violência” a ele associada
apareceu como definição de ordem pública em 108 decisões (90 em concomitância com a periculosidade e em 18 casos como única definição). Em
que pese a inconstitucionalidade da “ordem pública” (LOPES JR., 2013),
os argumentos mobilizados para tentar preencher sua vagueza deveriam
dar conta da necessidade de demonstração concreta de que a liberdade
impediria o regular processamento ou eventual cumprimento de pena.
A dificuldade de encontrar razões constitucionais e legais nas decisões
aponta para o abandono completo da cautelaridade, ou seja, da função de
instrumentalidade que deveriam cumprir às prisões cautelares em relação
ao processo, violando-se, assim, o estado de inocência (LOPES JR., 2013;
GIACOMOLLI, 2015). No limite, isso produz ainda as situações em que
o risco de reiteração criminosa surge diversas vezes como uma categoria
autônoma na fundamentação de uma custódia cautelar (ROMÃO, 2019;
DUCLERC, FERNANDES, 2019).
Em outra pesquisa, coordenada por Rodrigo Ghiringhelli Azevedo, o
CNJ (2017) coletou dados de audiências de 905 pessoas em cinco estados
‒ Rio Grande do Sul, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo ‒ e no
Distrito Federal. Uma das questões mais exploradas nestas audiências foi a
existência de antecedentes criminais na trajetória das pessoas detidas: 51%
das delas tinham antecedentes criminais e 39% não tinham qualquer registro criminal. A existência de antecedentes criminais, ou meras passagens em
delegacias, tem sido um dos principais interesses dos atores processuais nas
audiências de custódia, que tendem a ignorar o contexto da prisão anterior,
reforçando um peso negativo apriorístico que atribuem a uma nova detenção,
dispensando análises sobre ilegalidade e abusos de poder. Além disso, tendem
a ignorar a presunção de inocência e que uma passagem pela polícia não
significará necessariamente uma condenação criminal transitada em julgado.
Já em pesquisa realizada pelo Instituto Baiano de Direito Processual
Penal (IBADPP) em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)
sobre decisões proferidas em sede de audiência de custódia, foi constatado
que em 18% das decisões analisadas não houve indicação de materialidade
do delito e em 25% das decisões não houve a preocupação em se apontar
elementos da existência de uma autoria provável (IBADPP; TJ-BA, 2017).
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Essas pesquisas servem, assim, para exemplificar o que queremos dizer:
embora a lei diga que a prisão preventiva não pode ser decretada sem decisão
fundamentada e que a liberdade provisória tem de ser a regra, a realidade
mostra que o judiciário tende a uma postura de tratar a prisão como regra e
a liberdade como exceção.
Ao criar hipóteses de prisão mandatória a partir de conceitos bastante
vagos – que serão analisados no próximo tópico – só se reforça e legitima
o que hoje já é prática instituída. A prática judiciária, assim, conduz o argumento da reiteração – muitas vezes equivocadamente considerado como
“antecedentes” – a uma posição de destaque, ainda que aquela prisão anterior
não tenha gerado ação penal, ou, existindo, não tenha havido condenação.
Em observação de audiências de custódia referentes a 69 pessoas, Romão
(2019) analisou como o resultado do ato processual seguia, muitas vezes,
uma lógica de na “dúvida, prender”. Situações de flagrante forjado, tortura ou perseguição de uma guarnição policial contra uma pessoa não eram
suficientes para romper o sólido bloqueio ideológico que considerava que
qualquer nova prisão não deixava de ser uma “reiteração criminosa”, mesmo
que os delitos não apresentassem sequer uma gravidade abstrata.
A proposta de tornar obrigatória a decretação da prisão preventiva
bebe de um paradoxal reforço da instituição prisional e das suas funções
positivas da pena, enquanto se constata um suposto fracasso ao não evitar a
prática de um novo delito. Sob um olhar criminológico que parte do estudo
dos processos de criminalização, é possível ultrapassar as névoas dessa falsa
contradição. A tradição inquisitorial dos atores do sistema de justiça, apontada por Salo de Carvalho (2010), expõe discursos e práticas muito ligados
ao plano teórico do paradigma etiológico (BATISTA, 2011), que enxergam
sujeitos como membros de grupos de risco, dos quais nada se espera além dos
prognósticos rasteiros que reforçam a precariedade da liberdade de grupos
tidos como indesejáveis. Isto inverte a percepção acerca da exposição acentuada ao encarceramento, já que não se foge das concepções causalistas do
crime e do criminoso, considerado como alguém portador de um mal, com
tendências naturais ou sociais a prática de delitos.
Segundo Zaffaroni, Batista et al (2011, p. 51), a seletividade estrutural
do sistema penal recai preferencialmente sobre “fracassadas reiterações de
empreendimentos ilícitos”, através das características pessoais do estereótipo seletivo reforçadas pelo sistema punitivo. A suspeição vai conformar
táticas de abordagem e busca pessoal que objetivam a priori a retirada de
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determinadas pessoas de circulação no espaço urbano, com as permanências
de um estado de suspeição forjado para o controle de pessoas negras, entre as
mais diversas demandas por ordem que tornam as suas liberdades precárias
(CHALHOUB, 2012; BATISTA, 2003).
As táticas policiais contemporâneas para estabelecer os critérios da
suspeita se valem da desvirtuação da fundada suspeita e da desvinculação
a uma finalidade probatória (WANDERLEY, 2017). A abordagem pessoal,
praticada em face de atitudes desvinculadas de condutas delitivas, objetiva
uma finalidade arbitrária de prevenção ampla, transformando os requisitos
formais da busca pessoal em mero pretexto para “um mecanismo de controle cotidiano da circulação pública”, determinado por um rótulo racial
(WANDERLEY, 2017, p. 123). A exposição acentuada ao encarceramento,
uma vez na mira das agências de criminalização secundária, tem sido lida,
inversamente, como acentuado risco de reiteração criminosa.
Desta forma, em um paradigma que se referencia constantemente à
prisão, a própria seleção já constrói um perfil criminoso, cujo destino deve ser a
incapacitação pela prisão. Os ventos punitivos da trágica política criminal atuarial estadunidense que, através do gerencialismo, alcançou a maior expansão
carcerária da história, têm legado o “sucesso de um sistema autorreferencial”,
onde a reiteração delitiva é a grande pedra de toque para alimentar a prisão-depósito (DIETER, 2013). É indispensável, portanto, perceber as relações entre
os fracassos correcionalistas e a indescartável função retributivista. É o suposto
“sucesso” da lógica prisional, agora para conter o sujeito, que vai superar aquele
fracasso ao recuperá-lo, em que pese o único sucesso, diante da operacionalidade real do sistema penal, seja o de produzir a delinqüência, inserindo pessoas
estereotipadas no circuito da delinquência (FOUCAULT, 1987).

3. OS DESTINATÁRIOS DE UMA PRISÃO CAUTELAR
OBRIGATÓRIA E O RETORNO DO CRIMINOSO HABITUAL À LEGISLAÇÃO PENAL
Seguindo a análise das mudanças propostas por Sérgio Moro, passemos a olhar as novas hipóteses propostas para a decretação de preventiva.
Tratam-se de casos em que o réu seja “reincidente” ou “está envolvido na
prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais” ou, ainda,
“integre organização criminosa”.
O artigo traz, assim, três hipóteses em sua redação original. A primeira

Ana Luisa Leão de Aquino Barreto – Vinícius de Assis Romão

fala do “agente reincidente”. Para estes seria cabível a prisão processual mandatória. Foucault (1987) aponta que é a partir do fim do século XVIII que
a reincidência “tende a tornar-se uma qualificação do próprio delinquente,
susceptível de modificar a pena pronunciada” (p. 91), ou seja, “através da
reincidência, não se visa o autor de um ato definido pela lei, mas o sujeito
delinquente, uma certa vontade que manifesta seu caráter intrinsecamente
criminoso” (p. 91). A reincidência explicita, assim, o direito penal do autor,
em que “o ato é apenas uma lente que permite ver alguma coisa daquilo onde
verdadeiramente estaria o desvalor e que se encontra em uma característica
do autor” (ZAFFARONI, BATISTA et al, 2011, p. 131).
Assim, o que está em julgamento não é apenas um ato praticado, mas
o conjunto de elementos que circundam o autor, a exemplo de outros crimes
cometidos anteriormente. Aury Lopes Jr. (2013) rechaça que a reincidência
possa por si só permitir a prisão cautelar, diante da violação dos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem, inexistindo
ainda cautelaridade a essa custódia. Com a obrigatoriedade da prisão cautelar,
expandem-se ainda mais os efeitos da reincidência no ordenamento jurídico-penal brasileiro. E não é só. O “Pacote Anticrime” ressuscita o regime
inicial obrigatoriamente fechado e propõe o aumento de pena em crimes
que envolvam armas de fogo, em relação a reincidentes. O mais relevante na
discussão do art. 310 do CPP talvez seja o reconhecimento expresso em lei
de funções ocultas prisão cautelar, antes não declaradas.
Como segunda hipótese, temos os casos em que o agente “está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais”. Se a
“reincidência” como fundamento da prisão mandatória já é bastante problemática, a segunda hipótese escancara as possibilidades do arbítrio punitivo
judicial. O que seria a prática habitual, reiterada ou profissional? Ainda que
a Constituição Federal diga que ninguém será considerado culpado antes do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o risco de “ações penais
em andamento” e até mesmo “passagens pela polícia” serem considerados
como comprobatórios de envolvimento na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais parece bastante alta, pois isto já tem sido prática
no judiciário para efeitos de decretação de prisão preventiva para garantia da
ordem pública (BARRETO, 2017; ROMÃO, 2019).
As audiências de custódia, importante instrumento de direitos humanos, também pode sofrer com a expansão da realização de oitivas por
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vídeo-conferência, proposta no Pacote Anticrime. Defender a permanência
da sua existência, como fruto de uma conquista democrática, não impede,
contudo, um olhar atento sobre os abusos em torno do contato presencial
entre juízes, promotores e pessoas presas. São nestas audiências que o judiciário, quando recebe um Auto de Prisão em Flagrante, adota alguma das
respostas previstas no art. 310 do CPP, após ouvir pareceres orais do Ministério Público e da defesa. Giacomolli (2015) destaca que o direito de um
preso à audiência, consagrado em tratados internacionais dos quais o Brasil
é signatário, é um desdobramento da ampla defesa e do contraditório, que
visa dar a possibilidade de o sujeito intervir no processo de decisão de um
juiz sobre a manutenção da sua liberdade. Ou seja, é um instituto pensado
onde não só a prisão é excepcional, mas a liberdade ser a regra não basta.
O princípio da oralidade no processo penal, enquanto metodologia
central de um sistema de garantias (GONZÁLEZ, 2017), pode ser corrompido, caso se legitime uma expansão das práticas invasivas que impedem
que uma pessoa presa seja vista como sujeito. As condições de desumanização dos corpos negros conformam um eixo central para trabalhar a
reprodução de desigualdades estruturais pelos atores jurídicos (JAMES;
AMPARO-ALVES, 2017; ROMÃO, 2019). Neste cenário, estigmas corporais, como tatuagens, posturas, linguajar, penteados, podem ser utilizados
como critérios que atestem a prática habitual de delitos ou a associação a
uma organização criminosa. Ou seja, podem ser encarados como formas
de comprovação da “periculosidade” desses sujeitos.
Conforme já dissemos, o Código Penal brasileiro em sua redação original apontava hipóteses em que se presumia a periculosidade e afirmava que
para estes seria cabível medida de segurança. As medidas de segurança são
medidas essencialmente de contenção de indivíduos perigosos. No tópico
anterior, destacamos que a “periculosidade”, apesar de supostamente restrita hoje aos casos de inimputáveis por doença mental que pratiquem fatos
típicos e antijurídicos, permanece presente de maneira expressa no discurso
judicial quando se trata de aplicação de prisões preventivas. Lola Aniyar de
Castro e Rodrigo Codino (2013) discorrem como o imaginário coletivo foi
seriamente afetado com a definição de periculosidade, oriunda da ideia de
“temibilidade” construída a partir de explícitas bases coloniais e racistas por
Rafaelle Garófalo no final do século XIX.
O que a mudança proposta pelo Ministro da Justiça fará, então, é
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legitimar normativamente a prática, mas não só isso. Autorizará, assim, a
neutralização dos “indivíduos perigosos”, tornando explicitamente desnecessário o desenrolar de um processo e uma sentença condenatória para conter
esses indivíduos. Com isso, se intensificam as permanências do positivismo
criminológico que ainda hoje conforma os modos de sentir e vivenciar a
questão criminal no Brasil (BATISTA, 2016). Tanto Ferri quanto Garófalo
deslegitimaram a presunção de inocência em relação à criminalidade atávica
ou doentia, inspirando a tese substantivista que descarta a natureza puramente processual da prisão cautelar, vendo-a como um dos instrumentos mais
importantes de controle do sistema penal (ZANOTELLI, 2014).
Evandro Duarte (2016), trabalhando a influência das teorias raciais nos
criminólogos positivistas, destaca especialmente a importância dessas teorias
na construção do “tipo criminoso”, no compromisso com a profilaxia social
e na hierarquização de sujeitos, reproduzindo a exclusão e o disciplinamento
daqueles que estavam fora dos padrões tido como superiores.
Enrico Ferri foi um dos criminólogos positivistas que buscou realizar
uma abordagem mais complexa na compreensão do ser “criminoso”, interligando fatores biológicos com fatores físicos (clima, natureza do solo,
produção agrícola) e fatores sociais (costumes, religião, família, alcoolismo,
leis civis e penais), entre as predisposições para o crime. Ao ampliar o rol de
determinismos e se aproximar de uma sociologia criminal positivista, o autor
italiano construiu 05 tipos criminais: nato, habitual, louco, passional, ocasional (ANITUA, 2015; CASTRO, 2013). A ideia de rotular alguém como
profissional do crime derivava de um modelo multifatorialista, ainda inserido
no paradigma etiológico, que insiste no criminoso como um “anormal”,
opondo-se ao conceito de livre-arbítrio, base de um direito penal iluminista
que inicialmente visou frear o punitivismo absolutista.
Ao oferecer diversos elementos que podiam ser considerados como
causas de um comportamento criminoso, Ferri permitia defender a raça
como um fator criminógeno, valendo-se do álibi de que ela era só um entre
tantos fatores, abrindo caminho entre a forma de controle individual e as
explicações sobre as causas da delinqüência, ou até mesmo defendendo como
causa características valoradas negativamente para determinados grupos raciais (DUARTE, 2016). No Brasil, é destacado, por exemplo, os efeitos da
noção positivista de família desestruturada, que frequentemente se dirigia
a famílias negras, sem precisar explicitar o tom racializado do discurso de

109

110

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

inferiorização. A principal conseqüência é a duração tendencialmente indeterminada da pena, associada às condições do sujeito, não ao fato delituoso,
bem como os impactos no sistema cautelar para resguardar a supremacia
defesa social. A prisão cautelar obrigatória de um criminoso habitual flerta,
assim, com as bases de um racismo científico que contribuiu para estruturar a
violência dos sistemas penais latino-americanos, propondo medidas terríveis
para aqueles considerados incorrigíveis.
Sobre a terceira hipótese prevista na redação original do artigo (agente
que integra organização criminosa) falemos conjuntamente com duas novas
hipóteses acrescidas à proposta legislativa após “reunião como governadores”8: pessoas detidas com armas de fogo de uso restrito ou “em circunstâncias
que indique” que ela é “membro de grupo criminoso”.
Na redação desta proposta legislativa, o mais importante é perceber que
a criminalização de alguns grupos, em regra imunes aos processos de criminalização, tem como maior sucesso tentar ocultar o avanço da repressão contra
os grupos historicamente tidos como indesejáveis, blindando a seletividade
estrutural do sistema enquanto passa uma imagem de igualdade que não resiste
ao mais singelo contato com a realidade (ZAFFARONI, 2001; ZAFFARONI;
BATISTA, 2011). Isto fica claro na proposta, prevista no projeto, de alteração
de outro dispositivo (Art. 1º, §1º, III, da Lei 13.850/2013), quando o Ministro
da Justiça cita nominalmente cinco organizações criminosas, sob o estigma
de facções, que serão destinatárias da sua proposta de recrudescimento penal.
É neste sentido que membros de organizações criminosas passaram
a figurar como destinatários de uma prisão cautelar obrigatória. Entre a já
consolidada construção do traficante de drogas como atual inimigo interno
“número um” – que protagonizou a escalada punitiva que produziu mortes,
desaparecimentos e superencarceramento no cenário democrático após a
Constituição de 1988 (BATISTA, 2003) – e a atual perda de cobertura
de agentes políticos e alguns empresários com eles relacionados – momentaneamente vulneráveis a algumas facetas do sistema criminal – , a prisão
preventiva assumiu posições de destaque sob um viés inquisitorial. No último
caso, além da função, até então normativamente oculta, de antecipação punitiva, é possível visualizar o abandono completo da função cautelar, que
passa a servir – muitas vezes de maneira completamente explícita ‒ como
8.

Disponível em : https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/moro-anuncia-mudancas-em-projeto-anticrime-para-atender-governadores-e-stf.shtml. Acesso em 17.02.2019.
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instrumento de pressão para delações, no espetáculo midiático das confissões.
Nessas três últimas hipóteses de cabimento da prisão preventiva obrigatória (integrar organização criminosa, ser detido com armas de fogo de uso
restrito ou ser detido “em circunstâncias que indique” ser “membro de grupo
criminoso”), o uso de conceitos vagos e abertos de cunho punitivista abre
as portas para o exercício do arbítrio judicial. Além disso, o processo penal
pouco importa como instrumento apto a autorizar – ou não – o exercício do
poder punitivo estatal, uma vez “provado” que alguém cometeu um delito.
Nesse sentido, uma pessoa detida com armas de fogo de uso restrito,
deveria responder por um dos delitos previstos na Lei n.10.826/2003 ou
por outro delito, se o uso da arma for meio para a prática de algum outro
crime (homicídio, roubo, etc.). Questões como se aquela arma tem potencial lesivo ou se, de fato, foi encontrada com o réu, entre outras, deveriam
ser tratadas no curso de processo criminal. O Ministério Público deverá se
desincumbir do seu ônus probatório e demonstrar que o réu praticou fato
típico, antijurídico e culpável e, caso não seja bem-sucedido, deverá o juiz –
mandatoriamente – absolver o réu.
Entretanto, a proposta apresentada pelo Ministro da Justiça parece
entender como desnecessário o desenrolar processual para se provar questões.
Que o réu “tenha sido encontrado” com arma parece algo que já não estará
mais em discussão no desenrolar processual, uma vez que poderá fundamentar o decreto prisional.
A segunda nova hipótese também está eivada de problemas similares.
Afinal ser “membro de grupo criminoso” é algo que, eventualmente, poderá
levar alguém a ser condenado pelo art. 288 do Código Penal ou art. 35 da Lei
n.11.343/2006 ou ainda por crimes da Lei 13.850/2013. Do mesmo modo, as
suspeitas de que alguém seja membro de “grupo criminoso” abre margem para
decisões arbitrárias, inclusive porque, não parece haver qualquer cautela em se
conceituar “grupo criminoso”. Assim, características do sujeito criminalizado
‒ tatuagens, posturas, linguajar, penteados, conforme já dissemos – poderão
ser considerados como elementos indicativos de pertencimento a grupos ou
organizações criminosas, autorizando uma prisão cautelar mandatória.
Por fim, é importante tecer ainda algumas considerações a respeito da
ressalva colocada na proposta legislativa: “salvo se insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo as condutas”. Condutas insignificantes, em verdade,
sequer deveriam conduzir à homologação de uma prisão em flagrante, por
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ausência de fumus comissi delicti, já que o reconhecimento da insignificância nada mais é que a verificação de ausência de tipicidade (ZAFFARONI;
BATISTA et al, 2010).
Entretanto, a prática, sem violência ou grave ameaça, de crimes sem
prejuízo e que sequer apresentam gravidade abstrata, convivem com uma
possibilidade concreta de custódia cautelar (ROMÃO, 2019), o que leva à
necessidade de se redigir essa ressalva no texto. É importante destacar que
o controle da pobreza pode ser ainda mais acirrado a depender da interpretação ou das alterações, durante a tramitação da proposta legislativa,
acerca desta ressalva.
Em que pese os tribunais superiores tenham fixados requisitos gerais
para aplicação da insignificância, a operacionalidade real do sistema de justiça
criminal nos leva a considerar possíveis consequências trágicas desse dispositivo. Diferente do caso do crime de descaminho – no qual o STJ entende
como insignificante o valor de até R$ 20 mil (AgR no REsp 1.4.657-RS,
2014/07126) – , não há uma jurisprudência consolidada acerca de critérios
mínimos universais para delitos patrimoniais como furto e receptação. Ainda
que se possa contestar que a análise da proporcionalidade deva ser feita caso
a caso, considerando o princípio da proporcionalidade e as características
particulares do sujeito passivo, a prática judiciária revela uma resistência a
reconhecer a bagatela nos casos mais sensíveis que explicitam a criminalização
da pobreza. Não só se reconhece a tipicidade nestes casos, como se decreta
e se mantém prisões cautelares que agravam as condições de subsistência de
sujeitos que vivenciam a ponta mais aguda da miséria.
É certo que o STF já decidiu acerca da possibilidade de reconhecimento da insignificância para reincidentes, como visto no HC 123.422 e
no HC.137.290, mas a aplicação do princípio ainda enfrenta um caminho
árduo, sobretudo nos tipos penais mais ligados à criminalização da pobreza. No julgamento conjunto de três Habeas Corpus (123.734, 123.533 e
123.108), o voto-vista, que saiu vencedor, alegou que reconhecer a atipicidade indiscriminada de pequenos furtos tornaria a conduta lícita, gerando
consequências sociais e jurídicas indesejadas9. Então, não será uma surpresa
que furtos de chocolate, carnes ou sandálias, em um supermercado, levem a
uma prisão preventiva obrigatória pela reincidência ou prática habitual. A
9.

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-ago-03/principio-insignificancia-analisado-stf.
Acesso em 18.02.2019.
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reativação de fundamentos de outrora para controlar os mesmos grupos de
sempre, parece ser a resposta encontrada para lidar com as novas demandas
em tempos de um recrudescimento especialmente autoritário do poder
punitivo vivenciado hoje no Brasil.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prisões processuais são um importante nó autoritário nos Estados
que se dizem democráticos de direito. A possibilidade de uma prisão no
curso de um processo penal fere frontalmente princípios basilares de uma
democracia constitucional, em especial a presunção de inocência.
Neste sentido, o Brasil – assim como outros países da América Latina
– vive um cenário dramático, com 40% de sua população prisional constituída de presos provisórios, situação que intensifica o cenário dramático
de superpopulação carcerária do país, situação esta que já foi chamada pelo
STF – em 2016! – de “estado de coisas inconstitucional”10.
As mudanças propostas pelo atual Ministro da Justiça, ao contrário
do alardeado pelo próprio, poderão ter graves consequências na segurança
pública brasileira, intensificando problemas já conhecidos. A criação de
uma prisão processual mandatória, com diversas hipóteses de cabimento
que se caracterizam pela vagueza semântica, pode levar a uma explosão da
população carcerária em intensidade ainda não vivenciada no Brasil, não
obstante ter o país saltado de 60 pessoas presas por cem mil para 352 de
1990 para 2016 (INFOPEN, 2016).
No fundo desta proposta legislativa está um grande risco de aceleração
de um projeto genocida, que produz mortes em vida em compasso com o
extermínio (FLAUZINA, 2008; VARGAS, 2010). A violência do sistema
penal estruturada a partir das estratégias antigas de violação de corpos
negros, que superlotam as cadeias e as estatísticas de mortes prematuras
dentro e fora do cárcere, de forma violenta ou por doenças evitáveis, será
agravada com os impactos no encarceramento produzidos pela criação do
dever de denegação de liberdade provisória justamente àqueles que já são
os principais alvos do poder punitivo.
A expansão de um encarceramento antinegro, por trás das falsas representações de democracia racial no sistema de justiça ‒ enquanto mecanismo com
relações sociorraciais bem demarcadas ‒ pode afetar também outros corpos,
10.

ADPF 347.
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ora no alvo de demandas punitivas ligadas a disputas conjunturais, embora
estruturalmente imunes. O que não se pode perder de vista é que não há mérito
nenhum da Operação Lava-Jato e no seu modelo ideológico de produção de
consenso sobre suposto movimento de mitigar a seletividade penal.
A seletividade é estrutural em qualquer sistema punitivo, primeiro diante
da incapacidade de cumprir o total da programação criminalizante, depois em
razão das demandas sobre o controle dos grupos indesejáveis em cada tempo,
lugar e espaço (BATISTA, 2011). Os sujeitos a serem lançados aceleradamente
na prisão-depósito, que por ora assume a sua desvinculação legal com a cautelaridade, aqueles presos pelos crimes da Lei 10.826/2003, os considerados
habituais e os reincidentes, terão origem sociorracial bem conhecida dos atores
do sistema penal e, especialmente, dos atores do sistema penitenciário.
Nesse sentido, é emblemático que o tópico tenha sido nomeado “medidas
para dificultar a soltura de criminosos habituais”. O mote para agravar de forma
radical a violência estatal de um Estado que ignora as cabeças cortadas e os
corações arrancados de suas prisões retornou ao século XIX, por uma natural
sintonia política ou por uma intencionalidade perversa. Em ambos os casos,
a lente teórico-metodológica das afinidades necropolíticas podem contribuir
para uma análise que ultrapasse as coincidências, especialmente considerando
as aspirações do atual governo federal (JAMES; AMPARO-ALVES, 2017).
Além disso, o descompromisso com critérios técnicos básicos da dogmática penal ‒ como a utilização do termo “grupo criminoso” ‒ e a reprodução
natural de expressões que derivam de construções autoritárias, unem um baixo
rigor acadêmico com as aspirações fascistas, nas ruas e nas urnas, que caracterizaram movimentos de defesa do punitivismo nos últimos anos no Brasil.
A antecipação punitiva que está presente no Pacote Anticrime parece
ter uma relação ambígua com o judiciário, que tem sido um ator protagonista
no campo jurídico-penal e na esfera política do país. De um lado cristalizar,
o pacote pretende engessar, pela via do legislativo, alguns entendimentos
jurisprudenciais favoráveis – como no caso da execução da pena antes do
trânsito em julgado. De outro lado, busca soterrar julgados que destoam do
punitivismo desenfreado – como o reconhecimento da inconstitucionalidade
do regime inicial obrigatório fechado de cumprimento de pena.
No âmbito da prisão cautelar, o judiciário que adere à antecipação punitiva e à neutralização lida com resquícios de julgados respaldados na ampla
construção acadêmica que defende a liberdade como regra no processo penal
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e repudia as funções ocultas de controle de indesejáveis. Importante recordar
que o STF, no HC n. 104.339/2012, considerou inconstitucional a vedação
da liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, afastando a
inafiançabilidade da automaticidade da prisão processual. A Lei 11.464 de
2007 já havia suprimido vedação semelhante na Lei de Crimes de Hediondos. Resta saber como as agências criminalizantes vão se posicionar dentro
desses descompassos e quantas vidas – que já são alvos desse sistema – serão
despejadas “obrigatoriamente” na prisão.
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1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo visa a analisar a proposta de alterações legais apresentada pelo Ministro da Justiça, intitulado projeto “anticrime”, especificamente
quanto à instituição do uso de bens sujeitos a medidas assecuratórias e ao
novo regramento da pena de perdimento de bens.
O anteprojeto apresentado sugere alterações nos artigos 122 e 133 do
Código de Processo Penal, com vistas a permitir a venda dos bens que foram
objeto de perdimento na condenação penal, desde a sua execução provisória,
quando da prolação de acórdão condenatório por tribunal no julgamento
de apelação (regramento introduzido pelo acréscimo do art. 617-A ao codex
processual, igualmente proposto no bojo do anteprojeto). Ainda no âmbito
da legislação processual, acrescer-se-ia o art. 133-A ao CPP, permitindo-se
o uso de bens que foram alvo de cautelares por parte dos órgãos públicos,
empregados em “atividades de prevenção e repressão a infrações penais”.
Além delas, haveria alteração no Código Penal, com o advento de novo
dispositivo (art. 91-A) que exaspera o tratamento do perdimento de bens.
Isso porque seria acrescido, como efeito da condenação, a perda da “diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível
com o seu rendimento ilícito”, para crimes cuja pena máxima transcenda o
1.
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patamar de seis anos de reclusão. Ainda de acordo com o mencionado artigo,
a medida estaria condicionada à “existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado
ou a sua vinculação a organização criminosa”. Para efeitos do dispositivo proposto, considerar-se-á patrimônio do condenado “todos os bens que estejam
na sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício
direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente”
(art. 91-A, §2º, I), além dos que tenham sido “transferidos a terceiros a título
gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade
criminal” (art. 91-A, §2º, II).
No que diz respeito ao perdimento de bens, tem-se que o projeto contraria o princípio do estado de inocência, que rege o ordenamento jurídico
brasileiro, erigido a cláusula pétrea no art. 5º, LVII, da Carta Democrática de
1988, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. Busca-se equivocada flexibilização do conceito
de “trânsito em julgado”, com base na premissa de que o Constituinte de
1988 referia-se ao trânsito em julgado da matéria fática, que se daria pelo
julgamento por parte dos órgãos colegiados de segundo grau de jurisdição,
de modo a permitir que o condenado pudesse ser submetido, tão logo do
acórdão que julgou a apelação, ao início da execução de sua pena.
O entendimento vai na contramão da literalidade do preceito constitucional, que não dá margem a dúvidas – enquanto pendente recurso, é
incabível concluir pelo trânsito em julgado da condenação.
Especificamente quanto ao perdimento de bens como efeito da condenação, forçoso é observar que o art. 91, do Código Penal – que não seria
alvo de qualquer modificação segundo o anteprojeto debatido – expõe como
efeitos da condenação a obrigação de indenizar o lesado pela prática delitiva,
bem como a impossibilidade de permanência do condenado com instrumentos do crime que venham a constituir fato ilícito, ou mesmo de bens e valores
que pudessem representar benefício decorrente da infração. Esta é, portanto,
a regra geral que orienta a condenação.
O novo regramento (previsto no art. 91-A, a ser acrescido ao Código
Penal) se enquadraria na última hipótese, de modo que se poderia afirmar
que a pretensão do legislador seria evitar que o condenado aufira lucro ou
enriqueça através do cometimento de crime. Sucede que, todavia, a margem
de discricionariedade é assaz dilatada pela redação proposta e vai de encontro
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à referibilidade que deve nortear as condenações. É dizer: a pena de perdimento de bens deve relacionar-se com o fato julgado, sob pena de se infringir
o direito penal do fato e instituir, em seu lugar, o direito penal do autor. Não
pode o condenado ser submetido ao perdimento de bens que não guardem
relação com o objeto da sua condenação propriamente.
Em afronta a tal orientação, a proposta permitiria que se fizesse análise
geral acerca da composição patrimonial do condenado e, em se identificando
alguma desproporcionalidade, estaria autorizada a decretação do seu perdimento, ao se entabular a premissa de que a diferença pode ser considerada
produto ou proveito do crime.
Na mesma toada, amplia-se o escopo da medida a bens de terceiros que
tenham recebido gratuitamente ou, quando onerosa, em operação envolvendo contraprestação “irrisória”. A casuística, portanto, ficaria responsável pelo
balizamento acerca do que se entenderia pelo termo, o que é passível de críticas. O mesmo ocorre no que diz respeito à inexistência de qualquer menção
legal à possibilidade de atuação deste terceiro para impugnar a medida que
invada o seu patrimônio, uma vez que apenas se faz menção ampla à oportunidade a ser dada ao condenado para se insurgir contra a medida.
No que concerne à permissão dada aos órgãos de segurança pública
para o uso de bens, a ser acrescentada ao Código de Processo Penal com o
advento do art. 133-A, inspirou-se o anteprojeto no regime insculpido na
Lei n. 11.343/2006 (mais especificamente, em seu art. 61), que autoriza a
utilização dos bens apreendidos na prevenção ao uso indevido e repressão
ao tráfico ilícito de drogas. A pretensão é fazer com que o regramento se
estenda aos demais crimes.
Sucede que, diferentemente do quanto previsto na Lei de Drogas, o
anteprojeto amplia o rol autorizador para abarcar, além das coisas apreendidas, os bens que foram alvo de quaisquer medidas assecuratórias. É dizer que,
segundo a proposta apresentada, tanto os bens que tenham sido sequestrados,
arrestados ou gravados por hipoteca legal podem ser disponibilizados a órgãos
e segurança pública para a utilização vinculada a atividades de prevenção e
repressão a infrações penais.
A crítica a tal previsão leva em conta que a tutela cautelar possui,
essencialmente, as características da acessoriedade, provisoriedade e instrumentalidade. Sob o prisma da instrumentalidade, não se deve olvidar que a
distinção entre as diferentes cautelares reais previstas na legislação processual

119

120

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

penal pátria consiste justamente no utilitarismo de cada medida. Enquanto a
apreensão é voltada, exclusivamente, aos bens móveis que são instrumentos
do crime, o sequestro recai sobre bens móveis e imóveis que sejam proventos
ou proveitos do ilícito; já o arresto e a inscrição da hipoteca referem-se a bens
que não guardam relação com a infração penal. Ou seja, são integrantes do
patrimônio do sujeito como resultado de atividades lícitas.
Deste modo, enquanto o sequestro visa a atender ao binômio da indenização ao ofendido e ao impedimento de lucratividade com a perpetração
de condutas delituosas, o arresto e a inscrição da hipoteca legal, por relacionarem-se ao patrimônio lícito do acusado, encontram a sua justificativa
exclusiva na obrigação de indenização. Diante deste apontamento, fragiliza-se, significativamente, a possibilidade de utilização de tais bens – lícitos e que
devem atender à indenização exclusiva do ofendido – por parte dos órgãos
de segurança pública, quando se tratar de crimes que tutelem bens jurídicos
individuais. Neste caso, haveria inquestionável enriquecimento ilícito ou,
ao menos, disposição indevida por parte do ente público, que recairia sobre
bens destinados a particular. Ademais, tem-se que o recurso a tal faculdade
deverá obedecer à máxima da ponderação – como sugere Robert Alexy -, no
que se deverá aplicar o filtro da adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito para que se demonstre o preenchimento dos requisitos da
necessidade e urgência, que regem a tutela cautelar.
Estas serão as matérias objeto de análise do presente trabalho, que,
para sistematizar a exposição, será dividido em diferentes tópicos, sendo o
primeiro destinado ao maior detalhamento acerca do anteprojeto que será
ofertado ao Congresso Nacional.
Em seguida, para que se pavimente a análise crítica das proposições,
far-se-á breve exposição quanto aos princípios; seus tratamentos e repercussões no ordenamento jurídico, especialmente a distinção para as regras,
acompanhada pelo debate referente ao método do sopesamento, voltado a
solucionar o choque entre princípios. Tais considerações serão seguidas pela
verticalização para a análise do princípio do estado de inocência – cláusula
pétrea insculpida no art. 5º, LVII, da Carta Democrática de 1988.
No terceiro tópico, tratar-se-á da matéria das cautelares, tocante às suas
características, o que permitirá a exposição acerca da distinção entre as cautelares patrimoniais de apreensão, sequestro, arresto e inscrição de hipoteca
legal. Esta explanação será acompanhada da matéria do perdimento de bens
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e suas definições.
Por fim, após
o estabelecimento destas bases, serão voltadas as
atenções ao texto proposto, com o filtro dos conceitos apresentados e, assim,
formuladas as críticas correspondentes. Feito isto, apresentar-se-ão as conclusões a que se chegou.

2. DO REGIME PROPOSTO PELO ANTEPROJETO: EXPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS SUGERIDOS
Para sistematizar a exposição e o debate proposto, traz-se à colação os
dispositivos contidos no anteprojeto que será oferecido ao Congresso Nacional, de ampla alteração no ordenamento jurídico-penal, com modificações
previstas tanto no Código Penal, quanto no Código de Processo Penal, além
da legislação extravagante.
Consoante já antecipado, o recorte temático do presente artigo diz respeito às propostas de alteração em cinco diferentes dispositivos, que versam
acerca da pena de perdimento de bens e a possibilidade de utilização de bens
apreendidos por parte de órgãos de segurança pública.
No que concerne, especificamente, à pena de perdimento de bens, o
regime sugerido é pautado nos seguintes textos de lei:
Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão
alienadas nos termos do art. 133. (NR)
Art. 133. Iniciada a execução provisória ou definitiva da condenação, o juiz,
de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens cujo perdimento foi decretado em
leilão público.
§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não
couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional,
salvo previsão diversa em lei especial.
§ 3º No caso de absolvição superveniente, fica assegurado ao acusado o direito à restituição dos valores acrescidos de correção monetária. (NR)

Ambos são dispositivos do Código de Processo Penal, que receberiam,
como se vê, nova redação. Noutra banda, há a correspondente proposta
referente ao Código Penal, especificamente com o acréscimo de novo artigo:
Art. 91-A. No caso de condenação por infrações as quais a lei comine pena
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máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como
produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o
valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu
rendimento lícito.
§ 1º A decretação da perda prevista no caput fica condicionada à existência de
elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada
ou profissional do condenado ou a sua vinculação a organização criminosa.
§ 2º Para efeito do perdimento previsto neste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:
I – que estejam na sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos
posteriormente; e
II – transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação
irrisória, a partir do início da atividade criminal.
§ 3º O condenado terá a oportunidade de demonstrar a inexistência da
incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. (NR)

No que tange à permissão de utilização de bens apreendidos, a alteração
seria feita pelo advento do art. 133-A ao Código de Processo Penal, que teria
a seguinte redação:
Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a
utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida
assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal para uso exclusivo em atividades de prevenção e repressão a infrações penais.
§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou
repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade.
§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz
poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.
§ 3º Tratando-se de veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado
provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário,
o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores.
§ 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação
de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boafé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao
órgão público beneficiário ao qual foi custodiado na forma prevista nesta
Seção. (NR)
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Há, ainda, a previsão de surgimento do art. 124-A ao CPP3, que altera
a regra tocante ao perdimento de obras de arte ou bens de valor cultural
ou artístico. Sucede que, todavia, a proposta desta redação não representa
impactos que mereçam destaque ou mesmo o enfrentamento pelo presente
trabalho, visto que não se vai de encontro aos pilares essenciais do direito
penal e processual penal sob a égide de um regime democrático. O mesmo
não pode ser afirmado quanto aos dispositivos colacionados acima, que merecem detida análise e sucessivas críticas – a começar pela contrariedade ao
postulado do estado de inocência.

3. DA ANÁLISE REFERENTE AOS PRINCÍPIOS E DO TRATAMENTO QUANTO AO ESTADO DE INOCÊNCIA
O anteprojeto sobre o qual se inclina este trabalho incorpora a mudança
de paradigma que sobreveio com o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/
SP, de Relatoria do então Ministro Teori Zavaski e julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal aos 02 de setembro de 2016, quando foi adotado
o entendimento, por maioria, de que a execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial
ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência4. Malgrado o precedente não seja vinculativo – e a matéria deva ser
novamente submetida à análise do Pretório Excelso -, a proposta a ser enviada
ao Congresso Nacional pretende absorver o posicionamento e preconizar, no
art. 617-A a ser adicionado ao Código de Processo Penal, que (A)o proferir
acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas
privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias, sem prejuízo do
conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.
A nosso sentir, o dispositivo é eivado de inconstitucionalidade e guarda,
em sua própria redação, a justificativa que, inclusive, pode orientar o Supremo Tribunal Federal a mudar o entendimento anterior.
Para iniciar a explanação pretendida, cumpre registrar nos filiarmos à
adoção da nomenclatura de “estado de inocência”, em lugar de “presunção
de inocência”, visto que transmite o valor que deve ser dado ao réu no
3.
4.

No caso de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou
artístico, poderão ser elas destinadas a museus públicos, se os crimes não tiverem vítima determinada
ou se a vítima for a Administração Pública direta ou indireta.
Conclusão do voto do eminente Relator Teori Zavaski, extraído do HC 126292 ED, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023
DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017)
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processo penal (DUCLERC, 2006). Não se trata, apenas, de ser presumidamente inocente, mas, sim, ter a solidez concreta de estar inocente, de modo
que a mudança do seu estado apenas estará autorizada com a formação
concreta de sua culpa, após a paulatina e gradativa evolução probatória do
processo penal. Até lá, não é presumida a sua inocência – ela é a representação do seu estado concreto (LOPES JR., 2013).
É de se notar que a própria formação concreta da culpa do acusado no
âmbito do processo penal é passível de críticas e incertezas, justamente por se
materializar na sentença do juiz da causa – um dos atores do processo -, que,
como qualquer outro ser humano, interpretará a situação concreta a partir de
todo arcabouço de acontecimentos e convicções que lhe formaram, o que leva
a concluir pela fragilidade (ou utopia) da verdade real (KHALED JR., 2013).
Desta forma, imprescindível que se parta da inocência do acusado por uma
perspectiva de maior certeza do que é exprimido pelo termo “presunção”.
Feitas tais considerações, parte-se para o cerne do debate quanto ao
estado de inocência. Com efeito, é indene de dúvidas ser o processo penal
brasileiro regido por tal princípio, materializado no dispositivo constitucional que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII, CF/88).
De plano, ao se confrontarem o postulado constitucional e o novo
dispositivo a ser acrescido ao CPP, sobreleva-se a incongruência entre ambos,
uma vez que, enquanto a Constituição Federal condiciona a formação da
culpabilidade ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o anteprojeto reconhece que a execução poderia ser iniciada, na qualidade de
execução provisória e com a pendência de recursos que vierem a ser interpostos.
Se há o reconhecimento legal de pendência de recursos a serem interpostos,
incompatível é a ideia de ter havido trânsito em julgado.
Em sintonia com este novo paradigma permissivo da execução provisória, o anteprojeto prevê a possibilidade de antecipação do perdimento de
bens que tenham sido alvo de sequestro, de sorte que se devem estender as
críticas tocantes à execução provisória da pena de modo geral. Para tanto,
imprescindível rememorar-se o conceito de princípios e regras, as suas distinções e o tratamento a ser conferido ao estado de inocência e o art. 5º, LVII,
da Constituição de 1988.
O ponto de interseção entre princípios e regras diz respeito ao fato
de que ambos consistem em modais deônticos, a orientar a estruturação da
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organização social, visto que ambos exprimem normas que orientam o comportamento. Sucede que, enquanto os princípios são normas marcadamente
generalizadas, de orientação ampla e que regem e estruturam todo o ordenamento jurídico, regras são axiomas concretizados, recortados a determinados
temas ou matérias. Destarte, princípios podem ser entendidos como mandamentos de otimização, de satisfação variável a depender das circunstâncias
fáticas e jurídicas, e regras são determinações, de satisfação estanque: ou se
obedece à regra, ou não (ALEXY, 2012).
Ademais, enquanto o conflito de regras é solucionado pelo primado
da posterioridade ou especialidade, o conflito de princípios deve encontrar
solução na aplicação da ponderação (ou sopesamento), uma vez que se deve
zelar pelo atendimento a princípios em seu maior grau possível. É dizer: o
conflito entre princípios será resolvido pelo filtro da ponderação, iniciado
pela análise acerca da adequação – em que se confere se a medida concebida
mostra-se adequada à solução do conflito -, seguida da necessidade – através
do qual se encontrará, entre os meios adequados, aquele que menos afete a
validade dos princípios -, e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito,
quando se observará se a importância de um princípio justificará o abalo ao
princípio colidente (ALEXY, 2012).
Deste modo, tem-se que o estado de inocência é um princípio regente
no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que seus reflexos transbordam
as raias do direito penal e alcançam outros ramos, como é o caso da aplicação
de sanções administrativas em procedimentos disciplinares. Ou seja, nota-se
que, na qualidade de princípio, o estado de inocência é farol a orientar os
trilhos que limitam o corpo jurídico/legislativo nacional.
Este princípio, extreme de dúvidas, passa a integrar o organismo jurídico brasileiro após a Segunda Guerra Mundial, especialmente com o advento
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos – de cujo tratado o
Brasil é signatário. A experiência testemunhada pelo mundo com o surgimento de regimes autoritários e de manifesto desrespeito à condição humana
serviu como inspiração para que se estabelecessem solidamente as bases para
uma nova orientação, em sentido diametralmente oposto e de modo a repelir
que tais episódios fossem replicados em qualquer parte do globo. Dentro
deste contexto, previu-se, na Declaração Universal dos Direitos do Homem,
que: (T)oda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo
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público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para sua defesa (art.
11.1). Ou seja, o direito à presunção de inocência consiste em mandamento
de otimização, genérico, que deve, por força da assinatura do Brasil ao tratado, servir como balizador do ordenamento jurídico.
A materialização da presunção de inocência, por sua vez, não pode
ser lida como princípio. Isso porque, norteado pelo estado de inocência, o
Constituinte brasileiro de 1988 concretizou o princípio no art. 5º, LVII, da
Carta Magna. Ou seja, mais especificamente do que se afirma habitualmente
em doutrina e jurisprudência, o princípio do estado de inocência encontrou
no ordenamento jurídico brasileiro a sua regra correspondente, de caráter
vinculativo e consistente em modal deôntico que compele à sua integral obediência. Não se satisfaz, portanto, com a sua correspondência parcial. Mais
do que isso, optou-se por elevar tal regra à condição de cláusula pétrea, que
somente seria derrogada com o advento de nova constituição.
Noutras palavras, para o ordenamento jurídico brasileiro, a presunção
de inocência mantém-se como princípio, mas, também, é exprimida em uma
regra. Consiste em mandamento de otimização, mas, igualmente, por força
da previsão do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, representa determinação específica própria de uma regra.
Neste sentido, é válido dizer que o Constituinte de 1988 – no uso das
suas atribuições e dentro dos limites da sua discricionariedade, conferidas
democraticamente – optou, quando da elaboração da regra, por condicionar
o princípio do estado de inocência ao trânsito em julgado da condenação.
Já na qualidade de regra, tal mandamento constitucional não comporta
flexão, tampouco permite que se lhe obedeça em maior ou menor escala –
sendo absolutamente categórico -. Em sintonia com este dever irrestrito
de obediência, o legislador infraconstitucional replicou a regra em diversas
outros textos normativos, como é o caso do art. 283 do Código de Processo Penal, que passou por reforma nos idos de 2011, ganhando a seguinte
redação: (N)inguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Nesta mesma
linha, tem-se que foram recepcionados pela nova Constituição os arts. 1055
5.

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou
vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
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e 1476, da Lei de Execuções Penais (lei n. 7.210/84), além do próprio art.
50 do Código Penal7 (vigente desde 1984), uma vez que todos encontram
correspondência com o primado de ser o trânsito em julgado um pressuposto
necessário e legitimador do cumprimento da pena.
A existência, no direito comparado, de ordenamentos que admitem
o cumprimento de pena dispensando-se o trânsito em julgado serve apenas
para demonstrar que o estado de inocência é princípio orientador, capaz de
ter o seu grau de obediência oscilante de acordo com a opção do legislador.
Como farol, poder-se-iam impor limitações ao princípio em destaque, de
sorte a atender as peculiaridades de cada composição jurídica. Em sendo
assim, no caso brasileiro, o Constituinte optou por consubstanciá-lo em regra
que determina o seu plexo de extensão.
Deste modo, acolhe-se a tese de ser inviável o entendimento que dá
guarida à chamada execução provisória da pena, pois malfere a regra constitucional do art. 5º, LVII, da Constituição da República de 1988. Ou seja,
a formação concreta do juízo de culpabilidade decorre, tão-somente, do
esgotamento de toda via recursal de que disponha o acusado no âmbito
de processo penal, incluindo-se, por óbvio, os recursos extraordinários aos
tribunais superiores (SILVA, 2014).
Ademais, cumpre repisar que tal regra, por tratar-se de garantia individual prevista no art. 5º, da Constituição Federal, tem o tratamento de cláusula
pétrea, que apresenta limitações materiais ao poder de reforma e, deste modo,
apenas deixaria de viger no ordenamento jurídico pátrio em caso de advento de
nova constituição (MENDES; BRANCO, 2012). Não sendo esta a hipótese,
forçoso concluir que qualquer manifestação ou interpretação que contrarie a
literalidade da regra restará maculada de notória inconstitucionalidade.

4. SOBRE AS MEDIDAS CAUTELARES REAIS NO PROCESSO PENAL
É cediço que, malgrado se reconheça na tutela cautelar um tertius genus,
devido aos seus marcos distintivos das tutelas de conhecimento e de execução,
não há, no processo penal, ação cautelar propriamente dita, visto que não é
6.
7.

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução,
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.
Art. 50 – A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença.
A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se
realize em parcelas mensais.
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estabelecida nova relação processual pela aplicação das cautelares processuais
penais (MARQUES, 1980). Há, sim, a consagração da tutela cautelar através
de medidas previstas na legislação processual penal, marcadas pelas características típicas deste tertius genus, quais sejam: acessoriedade, preventividade,
sumariedade, provisoriedade e a instrumentalidade hipotética (BADARÓ,
2012). Interessam para o presente estudo, todavia, os pressupostos gerais da
necessidade e urgência que regem a tutela cautelar e, no recorte específico
do processo penal, a referibilidade e a proporcionalidade (BADARÓ, 2008).
No que concerne à necessidade e à urgência, tem-se que são pressupostos que orientam o recurso à tutela cautelar, justificada apenas pela
efetiva imprescindibilidade da aplicação da medida com vistas a assegurar a
finalidade pretendida, enquanto a urgência seria exprimida pelo periculum in
mora, a demonstrar a brevidade do meio empregado, sob risco de ineficácia
do posterior provimento judicial.
A tutelar cautelar, portanto, atende ao utilitarismo, uma vez que deve
servir de instrumento para assegurar o resultado útil do processo, com a
brevidade correspondente, para que não se permita a alteração dos meios
que conduziriam ao resultado idôneo (LIMA, 2016).
A referibilidade, por sua vez, constitui traço distintivo da tutela cautelar
(processual penal), visto que deve haver conexão entre o emprego da cautelar
e o direito material que se visa a assegurar (BADARÓ, 2008). Ou seja, seria
injustificável o emprego de uma medida cautelar que não guardasse vínculo
com o direito material objeto do processo penal.
Sobre tais pilares, o legislador processual penal estatuiu as medidas assecuratórias de sequestro, arresto e o registro da hipoteca legal, dos arts. 125
a 144-A do Código de Processo Penal. A despeito de o legislador tratar da
medida de apreensão no título referente à prova, pela proximidade temática
e por força de o anteprojeto utilizar a terminologia “apreendidos ou sujeitos a
qualquer medida assecuratória” na sugestão de art. 133-A do CPP, o presente
trabalho fará o exame com tal inclusão, reiterando-se a advertência que doutrina e jurisprudência dão tratamento apartado, seguindo a orientação legal.
Neste sentido, cumpre observar que a medida de apreensão e o sequestro aproximam-se por força da sua relação com o bem vinculado ao ilícito
praticado, devendo, em ambas, identificar-se o nexo causal entre o delito
praticado e a posse do bem pelo acusado. É dizer, enquanto a apreensão deve
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recair sobre instrumentos para a prática do delito ou mesmo produtos do
crime (desde que móveis), o sequestro está adstrito ao provento do crime. Ou
seja, quando se estiver diante do objeto que materializa o bem jurídico tutelado (produto efetivo do crime), dever-se-á empreender a apreensão da coisa.
Se o bem for provento do crime (resultante da venda da res furtiva, p. ex.),
o art. 125, CPP, estabelece que o sequestro constituiria a medida adequada.
Noutro giro, o arresto e o registro da hipoteca legal referem-se, essencialmente, a bens que integram o patrimônio do acusado por força de
atividade lícita, de modo que, enquanto o sequestro estaria voltado à coisa
litigiosa, o arresto e o registro da hipoteca legal destinam-se a garantir a solvabilidade do devedor/executado (OLIVEIRA, 2011).
Outra distinção que merece destaque acerca de tais cautelares diz respeito à finalidade que a elas se atribui. Enquanto o sequestro amolda-se à
disciplina do art. 91, do Código Penal, cumprindo a dupla finalidade de
assegurar a indenização da vítima, mas, especialmente, de evitar o proveito
auferido pelo agente com a prática da infração, o arresto e o registro da hipoteca legal estão adstritos à primeira finalidade, qual seja, de manter hígido
o direito de reparação da vítima. Justamente por tal razão, permite-se que a
cautelar recaia sobre o patrimônio lícito do acusado.
Resta observar que a instrumentalidade da tutela cautelar no processo
penal implica na conclusão de ter de haver relação proporcional entre a medida
e o dano causado. Isso porque, pela instrumentalidade, pode-se concluir que
a medida cautelar apresenta-se como acessória, relativa ao principal – que é o
processo e o resultado útil ao qual se volta. Deste modo, seria inconcebível que
o acessório transbordasse dos limites do principal (BADARÓ, 2008). Não se
poderia, em nome de uma suposta função de prevenção especial – ou mesmo
de prevenção geral -, admitir o abuso dos instrumentos de cautelaridade, subvertendo-se as suas finalidades para que se imprima um regime avesso aos
primados básicos do Estado Democrático de Direito.

5.

DAS CRÍTICAS AOS DISPOSITIVOS DO ANTEPROJETO

No que tange à alteração do regime do perdimento de bens, a primeira
crítica que se faz aos dispositivos projetados diz respeito à violação do estado
de inocência, que, como demonstrado, vigora no ordenamento jurídico brasileiro não apenas na qualidade de princípio, mas de regra, por força da
previsão expressa contida no art. 5º, LVII, da Carta da República de 1988.
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Desta forma, não se encontra sustentação para que se defenda a possibilidade de execução provisória da pena, visto que a disposição constitucional
é insofismável, no sentido de que apenas está autorizado o início da pena
(ou seja, quando o acusado passa a ser tratado como culpado efetivamente)
quando houver o trânsito em julgado da sua condenação. Ato reflexo, como
o perdimento de bens é um efeito da condenação, não se poderia igualmente
conceber tal execução a título provisório.
A mera disposição acerca de restar assegurado o direito à restituição ao
acusado em caso de absolvição superveniente serve para demonstrar que se
reconhece a inexistência do trânsito em julgado da condenação e, mais do
que isso, simboliza a exasperação dos efeitos deletérios da simples existência
de processo penal (CARNELUTTI, 1957). Poderia o acusado, sob o regime
do anteprojeto, não apenas ter a sua liberdade tolhida antes do trânsito
em julgado, como dilacerado o seu patrimônio. A previsão de restituição,
conhecendo-se a dinâmica processual em nosso país, serviria apenas como
mais uma das tantas dificuldades que o acusado, inocentado tardiamente,
teria para restabelecer a sua dignidade.
A inconstitucionalidade da alteração ao art. 133, CPP, é, portanto,
flagrante e demanda a inadmissão do projeto desde a Comissão de Constituição e Justiça.
No que diz respeito à proposta de redação do art. 91-A, do Código Penal,
diversos são os pontos a revelar a impropriedade da proposta. Primeiramente,
tem-se que, sem qualquer razão aparente, estabeleceu-se o marco de seis anos
de reclusão como referencial para os crimes que admitiriam o perdimento de
bens proposto. O arbitramento de tal patamar, não fosse o meticuloso uso da
expressão “poderá ser decretada”, representaria manifesto cortejo ao direito
penal do autor, um estabelecimento do direito penal do inimigo – que permeia
a desconfiança dos mais atentos ao projeto de modo geral.
Demais disso, há notório desvio de finalidade, em colisão à regra geral
prevista no art. 91, CP, ao passo que o perdimento recairia, por presunção,
em bens que supostamente teriam relação com o crime pelo qual sobreveio
a condenação. Todavia, não é lícito conceder ao julgador tamanha e exagerada margem de discricionariedade, uma vez que não lhe seria permitido
presumir o nexo de causalidade entre o bem e a prática infracional. No
exame do meritum causae, o julgador encontra-se adstrito ao julgamento
do fato concreto e a pena a ser aplicada deve a ele corresponder – afinal,
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esta é a materialização do Direito Penal do Fato, que distingue do Direito
Penal do Autor (próprio de regimes autoritários). Este juízo de abstracionismo serviria, apenas, como forma de maquiar os arbítrios de um sistema
marcadamente inquisidor, em contrariedade aos primados que vigoram
no ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, não se pode afastar da regra
geral entabulada pelo art. 91, CP, que vincula o perdimento à garantia da
obrigação de indenizar a vítima, ou aos instrumentos, produtos e proveitos do crime. Resta demasiadamente claro que a pretensão do legislador
ao estabelecer tal regime foi traçar o elo entre o bem alvo do perdimento
e o crime praticado. Em seu lugar, o anteprojeto mascara a vinculação,
ao lançar mão da presunção de que a diferença patrimonial injustificada
poderia ser acrescida ao rol de perdimento.
Resta, portanto, o cotejo entre o que se construiu como arcabouço teórico e dogmático e a proposta de acréscimo do art. 133-A ao Código de Processo
Penal, que resguardaria aos órgãos de segurança pública o direito de utilização
de bens que tenham sido alvo de medidas assecuratórias – e de apreensão.
O texto, aparentemente inspirado no regramento preconizado pela Lei
de Drogas, em seu art.61, garante que o juiz autorizará, constatado o interesse
público, “a utilização de bem apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória”. Nota-se, de plano, que o regime proposto transcende ao previsto
na Lei n. 11.343/2006, uma vez que, neste caso, o legislador foi expresso em
restringir a faculdade às hipóteses de bens apreendidos, sem incluir as demais
medidas assecuratórias.
Tal ampliação motiva uma das críticas destinadas ao dispositivo. Isso
porque, como já se expôs no presente trabalho, a cautelar do sequestro visa
a resguardar o direito de indenização da vítima – além de evitar o locupletamento do acusado com a ação delituosa -, de modo que soa criticável a
autorização judicial ao órgão público de utilização de bem que seja destinado,
posteriormente, ao lesado. Todavia, ainda pior nos casos de arresto ou mesmo
de registro de hipoteca legal.
Como se deixou evidenciado, as medidas de arresto e registro de hipoteca legal recaem sobre o patrimônio lícito do acusado e têm a finalidade
exclusiva de assegurar a indenização do ofendido (ou, ao menos, parte dela).
Tanto assim que o seu procedimento prevê maior rigor, devendo-se apresentar pedido que demonstre a proporcionalidade da tutela cautelar, por se
tratar de medida que invade o patrimônio legal do réu.
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Ou seja, ao prever expressamente a permissão do uso de bens sujeitos a
qualquer medida assecuratória, o proponente do anteprojeto inclui neste rol
a parcela lícita do patrimônio do acusado que pode ser alvo da instrumentalidade cautelar e, pior do que isso, que seria destinada, exclusivamente, ao
ressarcimento da vítima. O descabimento salta aos olhos.
Noutro giro, há que se considerar que, por “constatado o interesse
público” – exame prévio que deve ser feito pela autoridade judicante -,
tem-se que o julgador deverá lançar mão do sopesamento para concluir
pela efetiva existência do interesse público, não bastando a eventual manifestação do órgão de segurança pública neste sentido. É dizer: por se tratar
de uma antecipação implícita dos efeitos da condenação – especialmente
no que tange ao arresto e ao registro de hipoteca legal -, o julgador deve
orientar-se pelo método da ponderação, a fim de identificar se a medida
a ser aplicada ao caso concreto atende aos limites da adequação, necessidade e, por fim, proporcionalidade em sentido estrito. Este, sem dúvida,
representaria um mecanismo idôneo para que se limite o abuso de poder
e a devastação, ainda maior, do acusado na relação jurídica estabelecida.
Por fim, o silêncio quanto às partes legítimas para a formulação de tal
pleito deixam margem para a interpretação de poder ser aplicada tal medida
de ofício pelo juiz. Sem sombra de dúvidas, tal protagonismo do julgador
não convive em harmonia com a acepção de um verdadeiro sistema acusatório, no qual o julgador deve permanecer equidistante das partes, seja no
curso do processo de conhecimento, ou mesmo no âmbito da tutela cautelar.
Conceber a atuação de ofício do magistrado configura-se como medida de
ressuscitação do sistema inquisitivo, incompatível com o Estado Democrático de Direito e seus alicerces fundamentais.

6.

CONCLUSÕES
Em linhas conclusivas, tem-se que:

6.1. O estado de inocência constitui, além de princípio regente do
ordenamento jurídico brasileiro, regra insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição da República, de modo que não comporta obediência parcial – ou
é cumprida em sua integralidade, ou é desobedecida, o que deve provocar a
declaração da inconstitucionalidade e do abuso do ato. Para além disso, tal
regra consiste em cláusula pétrea e apenas pode ser alterada com o advento
de nova constituição.
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6.2. O trânsito em julgado é pressuposto necessário e legitimador para
que se conclua pela afirmação da culpabilidade do acusado. Até lá, deve ser
percebido como inocente e tratado como tal.
6.3. A colisão entre princípios suscita a aplicação do método da ponderação, segundo o qual se deverão observar, gradualmente, a adequação,
a necessidade e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, a fim de
que se conclua qual será o princípio que deverá prevalecer diante do caso
a ser solucionado.
6.4. O anteprojeto apresentado representa o recrudescimento do tratamento destinado ao acusado no processo penal. A aplicação prematura do
perdimento de bens configura notória violação à regra do estado de inocência
e deve reclamar o reconhecimento da sua inconstitucionalidade. O perdimento do resultado da subtração entre o patrimônio total do acusado e o
que se entenderia como patrimônio lícito, por presunção tido como ilícito,
representa verdadeira afronta ao ordenamento processual penal, visto que
desconsidera a necessidade de nexo de causalidade entre os bens e a infração
perpetrada – transbordando o Direito Penal do Fato e instituindo o Direito
Penal do Autor -, além de consagrar presunção plenamente inadmissível no
âmbito do direito processual penal democrático.
6.5. A possibilidade de utilização dos bens apreendidos ou sujeitos a medidas assecuratórias igualmente merece críticas, a começar pela
ausência de previsão de quem seria a parte legitimada para a provocação
do julgador. A atuação de ofício representa a violação do sistema acusatório, visto que a autoridade judicante assumiria protagonismo indevido.
Mais do que isso, a o fato de a medida recair sobre bens alvo de medida
assecuratória viola a finalidade para a qual se destina tal tutela cautelar,
uma vez que as medidas voltam-se a reparar o dano à vítima (sequestro,
arresto e registro de hipoteca legal) e de impedir o locupletamento do
acusado com a prática criminosa (sequestro). Mais grave em caso de arresto e de registro de hipoteca legal, ao passo que tais medidas se voltam
contra o patrimônio lícito do réu, com a finalidade exclusiva de garantir
a indenização ao ofendido. Permitir que o Poder Público faça uso de bens
nestas circunstâncias é assaz abusivo, especialmente porque não é ele o
beneficiário final de tais bens.
6.6. Por fim, para balizar o poder do julgador, imperiosa a aplicação
do método da ponderação de princípios, a fim de que se possa encontrar,
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devidamente, o que se enquadraria como “constatado o interesse público” do art. 133-A, CPP, de modo a coibir os abusos na utilização de tal
faculdade legal.
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Ignorando a necessidade de um novo Código de Processo Penal, o
Ministério da Justiça propõe, de forma açodada e alheia a qualquer estudo
ou debate prévio com a sociedade, um conjunto de alterações legislativas
com o objetivo de revitalizar o código de 1940 mantendo viva a sua matriz
autoritária. Até aqui, nada novo sob o sol. Não é a primeira vez e certamente
não será a última tentativa de revigorar o CPP do Estado Novo.
A orientação da nova ordem política, contudo, deseja ir além. O Ministro da Justiça, ao propor de uma só vez múltiplas alterações legislativas,
ambiciona criar um sistema processual penal autoritário e redundante,
expandido os poderes judiciais de busca da “verdade real” para múltiplos
pontos. No lugar de um sistema jurídico que gire em torno de um ponto
central, desenha-se uma arquitetura difusa, tal como a da rede mundial de
computadores2. Ao inquisidor de plantão sempre restará um dispositivo legal
de matriz inquisitória para se socorrer.
Dentre as medidas proposta no denominado “Pacote Anticrime”, encontra-se a adição do artigo 9-A na Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996
com a seguinte redação:
Art. 9º-A – A interceptação de comunicações em sistemas de informática
e telemática poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível,
desde que assegurada a integridade da diligência, e poderá incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenado em
1.
2.

Thiago Vieira é advogado criminalista, professor de processo penal na Pós-Graduação de Ciências
Criminais na Universidade Católica do Salvador e Presidente da Comissão de Direito Digital da OAB/
BA.
“[...] propõe-se um sistema de comunicações onde não existiria um comando central ou ponto de controlo; no entanto, todos os pontos sobreviventes seriam capazes de restabelecerem contacto entre si se
um qualquer deles fosse atacado. Portanto, estragos numa parte não destruiria o todo e o seu efeito
no todo seria minimizado”. (Tradução Livre) (BARAN, 1960).
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caixas postais eletrônicas. (NR) (sem grifos no original)

A modernização da tecnologia e dos meios de comunicação demandam, sem sombra de dúvidas, uma atualização dos mecanismos de
investigação criminal. Entretanto não é qualquer atualização que serve a
uma sociedade democrática.
Daniel J. Solove, professor de direito na Escola de Direito da George
Washington University, nos ensina que quando “a privacidade é balanceada
contra a segurança, a escala é manipulada para que a segurança ganhe quase
todas as vezes” (2011, p. 207). O mesmo pode ser dito, mutatis mutandis,
sobre a liberdade quando se choca com a segurança.
Solove, adverte, ainda que “uma sociedade democrática saudável é aquela
cujo governo nunca exige sua confiança cega. Isso porque regras e procedimentos fortes estão em vigor para garantir que o governo não saia de linha” (2011,
p. 207). Há, portanto, que se ter limites. A criação de novos mecanismos de
investigação deve ser acompanhada ou precedida por um rigoroso sistema de
controle epistêmico, norteados pela presunção de inocência, devido processo
legal, sendo garantida a defesa o pleno exercício do contraditório.
A privacidade e o sigilo das comunicações, bens jurídicos que a constituição federal buscou proteger, ganharam uma nova dimensão na sociedade
contemporânea. Hoje é praticamente impossível viver sem produzir toneladas de dados e metadados. Nossas vidas estão armazenadas em sistemas
de informática e há uma expectativa legítima que eles sejam protegidos,
inclusive contra o arbítrio estatal.
Em maio de 2017 o mundo foi surpreendido com uma tentativa
global de extorsão virtual praticada por crackers munidos de uma ferramenta desenvolvida pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos
– NSA, com o objetivo de acessar remotamente computadores particulares
através de uma falha do sistema operacional Windows. Essa ferramenta,
conhecida como “EternalBlue”, foi furtada pelo grupo de Hackers “The
Shadow Broker” e serviu de base para o Malware “WannaCry”, que infiltrava
as redes de computadores através da falha no sistema operacional e “sequestrava” os computadores através da criptografia dos dados armazenados no
disco rígido, exigindo como forma de resgate o pagamento do equivalente
em BitCoins3 a 300 dólares americanos.
3.

“Bitcoin é uma rede que funciona de forma consensual onde foi possível criar uma nova forma de
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Entre os milhares de sistemas infectados esteve o da Agência Nacional de Saúde Britânica, impossibilitando que os médicos de 48 hospitais
acessassem os prontuários dos pacientes, o que levou ao cancelamento de
consultas e procedimentos cirúrgicos. Centenas de companhias privadas
também foram vitimizadas, incluindo a Telefônica, gigante da telefonia
espanhola, a FedEX, empresa de entregas americana, e a Claro, no Brasil.
Escolas, universidades e agências estatais, e até mesmo operadoras ferroviárias na Rússia e na Alemanha também tiveram seus computadores
sequestrados, no ataque que durou até meados de julho. A Europol classificou o ataque como “sem precedentes em escala”4.
Brad Smith, presidente da Microsoft, criticou duramente o governo
estadunidense5:
Por fim, esse ataque fornece mais um exemplo do motivo pelo qual o estoque
de vulnerabilidades por parte dos governos é um problema. Esse é um padrão
emergente em 2017. Vimos vulnerabilidades armazenadas pela CIA no WikiLeaks, e agora essa vulnerabilidade roubada da NSA afetou clientes em
todo o mundo. Repetidamente, exploits6 nas mãos de governos vazaram para
o domínio público e causaram danos generalizados. Um cenário equivalente
com armas convencionais seria o dos militares dos EUA, tendo alguns de
seus mísseis Tomahawk roubados. E este ataque mais recente representa um
elo completamente não intencional mas desconcertante entre as duas formas
mais graves de ameaças de segurança cibernética no mundo de hoje – ação
do Estado-nação e ação criminal organizada (SMITH, 2019)

Sob o pretexto de promover a segurança nacional, a agência estadunidense – ainda que involuntariamente – contribuiu de forma decisiva para a
ocorrência deste ciberataque global. Os danos materiais e imateriais a governos e a sociedade civil foram incomensuráveis.

4.
5.

6.

pagamento e também uma nova moeda completamente digital. É a primeira rede de pagamento descentralizada (ponto-a-ponto) onde os usuários é que gerenciam o sistema, sem necessidade de intermediador ou autoridade central. Da perspectiva do usuário, Bitcoin funciona como dinheiro para a
Internet. Bitcoin também pode ser visto como o mais promissor sistema de contabilidade de entrada
tripla existente.” Disponível em <https://bitcoin.org/pt_BR/faq#geral>. Acessado em 20/02/2019.
BCC – Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale. <https://www.bbc.com/news/world-europe-39907965>. Acessado em 20/02/2019.
“Finally, this attack provides yet another example of why the stockpiling of vulnerabilities by governments is such a problem. This is an emerging pattern in 2017. We have seen vulnerabilities stored by
the CIA show up on WikiLeaks, and now this vulnerability stolen from the NSA has affected customers
around the world. Repeatedly, exploits in the hands of governments have leaked into the public domain
and caused widespread damage. An equivalent scenario with conventional weapons would be the U.S.
military having some of its Tomahawk missiles stolen. And this most recent attack represents a completely unintended but disconcerting link between the two most serious forms of cybersecurity threats in
the world today – nation-state action and organized criminal action”.
Software e/ou metodologia para se explorar defeitos, falhas ou vulnerabilidades em outros softwares
ou hardwares.
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A intervenção estatal sob sistemas informáticos não pode se dar sem
limites. Nesse diapasão, nos preocupa a proposta legislativa que pretende
autorizar que a interceptação de comunicações em sistemas de informática
e telemática se dê “por qualquer meio tecnológico disponível”7, ressalvando
tão somente a necessidade de garantir a integridade da diligência.
Não pode o agente estatal, para fins de investigação criminal, desenvolver vírus, catalogar e estocar vulnerabilidade de sistemas, empregar técnicas
de engenharia reversa e violar propriedade intelectual de empresas, vulnerabilizando assim terceiros. Ninguém garantirá que o malware desenvolvido com
autorização judicial não cairá nas mãos de organizações criminosas tal como
ocorreu com o “EternalBlue”. Como muito bem adverte Aury Lopes Jr., “o
Estado é uma reserva ética e de legalidade, jamais podendo descumprir as
regras do jogo democrático de espaços de poder” (LOPES JR, 2019, p. 682).
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com sua origem: o material vem de onde ele se propõe? Ele é o que diz ser?
Se há de fato uma preocupação com a credibilidade da prova, a alteração na lei de interceptação traz uma excelente oportunidade para se positivar,
expressamente, a obrigatoriedade da cadeia de custódia de provas. Sem isso,
não há que se falar em fiabilidade da evidência digital, que é em seu âmago
extremamente frágil. Senão vejamos.
A fragilidade da evidência digital está fartamente documentada na doutrina e nas normas técnicas nacionais e internacionais:
5.4 Processo de manuseio da evidência digital: Evidência digital pode ser
frágil na sua natureza. Ela pode ser alterada, adulterada ou destruída por
manuseio ou exame impróprio. É recomendado que manuseados da evidência digital sejam competentes para identificar e administrar os riscos e
consequências advindos de possíveis linhas de conduta quando tratam com
a evidência digital. Falha em manusear dispositivos digitais adequadamente podem tornar a potencial evidência digital contida naqueles dispositivos
digitais inutilizáveis9. Assim como em um local de crime convencional, as
evidências e provas ali existentes devem ser preservadas. Na informática não
é diferente: os dados contidos nos dispositivos não podem sofrer nenhuma alteração. Cuidados especiais devem ser tomados nessa fase, pois até
uma operação simples pode alterar os dados armazenados em mídia digital.
(ELEUTÉRIO; MACHADO, 2011, p. 54)

Caso opte por seguir esse caminho, o legislador deverá apontar com
clareza todos os limites de atuação do Estado e quem será o fiador dessas
ferramentas. A pretendida autorização genérica “por qualquer meio tecnológico disponível” não observa a complexidade da matéria e seguramente não
atende os anseios democráticos.
Não basta haver meio tecnológico disponível, é preciso que se respeite
direitos e garantias fundamentais, não apenas dos investigados, mas também
de terceiros. O poder de punir, em um estado democrático de direito, não
pode ser o ápeiron.
Além disso, não é apenas a diligência que precisa ser íntegra, mas, sobretudo, a prova oriunda dela. E mais: a integridade, por si só, não basta. É
preciso garantir a autenticidade das evidências.
A integridade não se confunde com autenticidade. A integridade diz
respeito à imutabilidade da evidência e pode ser aferida, por exemplo, através
de comparações de resumos matemáticos8. Já a autenticidade está relacionada
7.

8.

“Art. 9º-A – A interceptação de comunicações em sistemas de informática e telemática poderá ocorrer
por qualquer meio tecnológico disponível, desde que assegurada a integridade da diligência, e poderá
incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenado em caixas postais
eletrônicas. (NR).” PL AntiCrime. Disponível em https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf. Acessado em 29/05/2019.
“A função hash produz um resumo matemático: ela recebe uma entrada de dados de qualquer comprimento e cria uma saída de comprimento fixo. Por exemplo: ao submetermos o arquivo da Constituição
Federal disponível no site do planalto à função digestora (MD5) reduzimos seus volumosos 669.114
caracteres para apenas 32: “b846221c1f44390f4c6ece0ebac941db”. É uma via de mão única. Não há
como recuperar o texto constitucional a partir do seu resumo matemático. Originalmente concebida
para comprimir dados e otimizar recursos nos processos de indexação e busca de informações, a função digestora produz um segundo benefício: um identificador único. Qualquer alteração no arquivo da

A evidência digital é a evidência mais facilmente perdida. Não há nada na
justiça criminal mais facilmente danificado, corrompido ou apagado. Você
precisa ser capaz de demonstrar que a evidência é o que você diz que é, veio
de onde você diz que fez, e não foi modificada de forma alguma desde que
você a obteve.” (VACCA, 2005, p. 238)

Por essas razões é que a criação e manutenção de uma rigorosa cadeia
de custódia é medida que se impõe:
Em qualquer investigação, é recomendado que o DEFR (Primeiro Interventor da Evidência Digital) seja capaz de descrever todas as aquisições de
dados e dispositivos que, no momento, estiverem sob custódia do DEFR. O
registro de cadeia de custódia é um documento identificando a cronologia

9.

Constituição Federal, para continuarmos com o mesmo exemplo, gerará um resumo diferente. Duas
mensagens nunca devem retornar o mesmo hash. A propriedade de gerar identificadores únicos possibilita a verificação da integridade da informação, característica muito cara a computação forense uma
vez que a evidência digital pode ser, e não raras vezes é, extremamente frágil. Ela pode ser adulterada,
modificada ou destruída por manuseio ou exame impróprio (Item 5.4.1 — ISO 27037). Criar resumos
matemáticos dos dados apreendidos logo após sua cópia forense integra o rol de boas práticas. Proceder desta forma, permite que as partes interessadas possam verificar se houve ou não alteração da
evidência durante os exames periciais.” (VIEIRA, 2018).
Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. ABNT NBR ISO/
IEC 27037
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de movimento e do manuseio da potencial evidência digital. Recomenda-se
que seja instituído a partir do processo de coleta ou aquisição. O registro
será tipicamente alcançado traçando a história do item a partir do momento
em que foi identificado, coletado ou adquirido pela equipe de investigação
até o momento e localidade atual. O registro de cadeia de custódia é um
documento, ou uma série de documentos relacionados, que detalha a cadeia
de custódia e os registros de quem foi o responsável pelo manuseio da potencial evidência digital, seja na forma de dado seja na forma de dado digital
ou em outros formatos (como notas de papel). O propósito de manter o
registro de cadeia de custódia é para possibilitar a identificação do acesso e
movimento da potencial evidência digital a qualquer tempo. O registro de
cadeia de custódia em si pode compreender mais do que um documento,
por exemplo, para a potencial evidência digital é recomendado que exista um
documento contemporâneo registrando a aquisição de dados digitais para um
determinado dispositivo, o movimento deste dispositivo e a documentação
registrando subsequentemente extratos ou cópias da potencial evidência digital para análise ou outros propósitos. Convém que o registro de cadeia de
custódia contenha no mínimo as seguintes informações
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de todos os processos executados, passo a passo, não há que se falar em auditabilidade12 fulminando a confiabilidade da prova.
Por fim, cumpre-nos apontar que só pode ser interceptado aquilo que
está em curso. Se as mensagens já estão armazenadas na caixa postal do seu
destinatário, por óbvio, não podem ser interceptadas, mas sim apreendidas.
O acesso à própria ação comunicativa de dados, nestas hipóteses, é vedado
pela Constituição (Art.5, inciso XII).
O mesmo não acontece quando comunicação de dados se dá de forma
instantânea e sem deixar vestígios, conforme salientou com extrema lucidez
Geraldo Prado:
Quando os dados informáticos repousarem em bancos de dados, a sua comunicação não poderá ser objeto de interceptação, pois assim estaria sendo
violada a Constituição. Porém, interpretada sistemática e teleologicamente,
não haverá contraste com a norma de garantia a interceptação determinada
à luz do due process of law, para fins de instrução criminal ou investigação
da mesma natureza, quando se tratar de dados transmissíveis de modo a não
repousarem em banco de dados ou forma similar, que permita apreensão
(2006, p. 73).

— Identificador único da evidência;
— Quem acessou a evidência e o tempo e local em que ocorreu;
— Quem checou a evidência interna e externamente nas instalações de preservação da evidência e quando isto ocorreu;
— Motivo de a evidência ter sido verificada (qual caso e propósito) e a autoridade relevante, se aplicável;
— Quaisquer alterações inevitáveis da potencial evidência digital, assim como
o nome do indivíduo responsável para tanto e a justificativa para a introdução
da alteração. Recomenda-se que a cadeia de custódia seja mantida durante
todo tempo de vida da evidência e preservada por certo período de tempo
depois do fim da evidência – este período de tempo pode ser definido de
acordo com a jurisdição local da coleta e aplicação da evidência. Convém que
ela seja estabelecida a partir do momento em que o dispositivo digital e/ou
a potencial evidência digital são adquiridos e que não seja comprometida. 10

A depender do “meio tecnológico disponível” a autoridade policial não
terá apenas a capacidade de ler os dados, mas também de escrever dados11.
Sem a adoção de uma rigorosa cadeia de custódia de provas e a documentação
10.
11.

Item 6.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27037
A capacidade de escrita em sistemas informáticos é naturalmente destrutiva: ela permite armazenar o
novo conteúdo sobre o conteúdo anterior. A simples utilização do sistema com permissão de escrita
levará a destruição de dados e metadados. Não se pode descartar, contudo, a possibilidade de manipulação intencional da evidência, como ocorreu na Operación Huracán no Chile onde investigadores
inseriram dados nos telefones dos investigados com o intuito de incriminá-los.

A busca pela “verdade real” não pode se sobrepor aos direitos e garantias
individuais dos investigados e de terceiros. A proposta legislativa em testilha
vai na contramão do esforço global de estabilidade do cyberespaço, a licença
para o Estado hackear – sem qualquer limite ou regulamentação – resultará,
sem sombra de dúvidas, em um tradeoff negativo. A atuação ética do Estado
é um pressuposto lógico e necessário para que o contrato social não redunde
em um jogo de soma zero.
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BANCOS INFORMATIVOS NACIONAIS NO
PROJETO “ANTICRIME”:
PRIMEIRAS ANÁLISES QUANTO À CRIAÇÃO DO CADASTRO
BALÍSTICO E DO ALARGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA

Leonardo Marcondes Machado1

1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca submeter à comunidade acadêmica, ao campo
político e à sociedade em geral uma primeira análise a respeito das previsões
de bancos criminais, seja de cadastro balístico seja de perfil genético, que
constam no chamado “projeto anticrime” da lavra do atual Ministro da Justiça e Segurança Pública.

2.

BANCO NACIONAL DE PERFIS BALÍSTICOS

O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento a fim de criar o
“Banco Nacional de Perfis Balísticos”, a ser previsto no art. 34-A da Lei n.
10.826/2003, senão vejamos:
Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. § 1º O Banco Nacional
de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de
munição deflagrados por arma de fogo. § 2º O Banco Nacional de Perfis
Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas
às apurações criminais federais, estaduais e distritais. § 3º O Banco Nacional
de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal. § 4º
Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter
1.
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sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos
dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. § 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base
de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. § 6º A formação, a gestão
e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em
ato do Poder Executivo federal. (NR)

O texto em questão não apresenta, prima facie, qualquer impedimento
de ordem constitucional ou convencional. Pelo contrário, mostra-se, em
tese, como um aprimoramento do plexo informativo e útil à devida investigação criminal.
Importante, contudo, que se recorde a necessidade de máxima cautela com o processo de formação e o respectivo uso de qualquer banco de
dados de natureza penal. Por aqui não seria diferente. A criação e operacionalização do banco nacional de perfis balísticos deve ser cuidadosamente
acompanhada e fiscalizada. Sabe-se que, além das hipóteses de vício informativo por quebra da cadeia de custódia2 (ex.: cadastro equivocado
de estojos de munição em determinado caso por inobservância das regras
técnicas de identificação, coleta e preservação das evidências criminais), há
sempre um risco de desvio de finalidade, mau uso dessas informações (ex.:
venda de dados cadastrados para terceiros).
Daí a grande importância não só dos contornos democráticos (respeito
aos direitos fundamentais dos imputados) mas também das garantias quanto
à integridade de dados (segurança procedimental) no âmbito da previsão
legal originária e da correspondente regulamentação executiva. Indispensável,
ainda, que se estabeleçam instrumentos adequados ao controle permanente
desse banco nacional, inclusive métodos de auditoria constante do sistema,
a fim de garantir sua operacionalização regular, isto é, conforme os objetos
declarados pela normativa oficial (enunciação legal).
Em não sendo um registro que vincule compulsoriamente sujeitos (investigados ou condenados), mas apenas objetos de natureza balística, o principal
dilema não parece ser estritamente jurídico, mas sobretudo operativo. Em
outras palavras, o que se indaga é o seguinte: a propaganda legislativa virá
2.

Conforme as lições de Geraldo Prado (2014, p. 77-81), “um dos aspectos mais delicados na temática
da aquisição de fontes de prova consiste em preservar a idoneidade de todo o trabalho que tende a ser
realizado sigilosamente, em um ambiente de reserva que, se não for respeitado, compromete o conjunto de informações que eventualmente venham a ser obtidas dessa forma. Trate-se de evitar o fenômeno
da ‘break on the chain of custody’”. Explica, ainda, que a cadeia de custódia representa justamente o
importante “dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios”, de maneira
que a sua inobservância pode gerar a inadmissibilidade da evidência quanto ao caso penal.

Leonardo Marcondes Machado

acompanhada de recursos necessários à implementação efetiva da medida? Ou
será mais um banco apenas normativo, e não informativo (concreto)?
Sabe-se que, com raras exceções, os órgãos de perícia oficial sofrem com
a falta de estrutura, sendo incapazes de atender à demanda laboral ordinária.
Portanto, a fim de que se tenha algum grau de efetividade quanto à medida
em discussão, seria necessário que o tal “pacote anticrime” não apenas inovasse no campo normativo/abstrato, mas descrevesse o plano de execução e,
mais importante, a correspondente fonte de custeio. Do contrário, também
nesse ponto específico, apenas mais uma “legislação simbólica”3.
Embora não seja esta a solução para os grandes dilemas da justiça
criminal e da segurança pública nacional, motivo de considerável insatisfação coletiva4, necessário reconhecer que, se adequadamente implementado
o banco de perfil balístico em todo o país, haverá um avanço no sentido
da necessária profissionalização investigativa criminal pela ampliação do
compartilhamento de dados técnicos (ou científicos) na instrução dos casos
penais (PEREIRA, 2010; VALENTE, 2015).
De fato, a instrução processual penal, especialmente na fase preliminar,
necessita superar com urgência um amadorismo metodológico histórico, não
raras vezes pautado exclusivamente por máximas da experiência individual
do sujeito investigador, o que vai de encontro à própria garantia do devido
processo (e procedimento investigativo) legal.
Conforme mencionado supra, o que falta no projeto apresentado pelo
Ministro da Justiça e Segurança Pública, nesse item, com em muitos outros,
é a demonstração das medidas executivas programadas, estimativa de custos
e a respectiva fonte dos recursos necessários. Sem esses dados concretos impossível qualquer discussão legislativa com seriedade.

3.

BANCO NACIONAL DE PERFIL GENÉTICO

A medida proposta consiste em alterações na atual disciplina do chamado “Banco Nacional de Perfil Genético” com assento no art. 9º-A da
3.
4.

Segundo Marcelo Neves (2007: 30), a legislação simbólica pode ser definida “como uma produção de
textos cuja referência à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a
finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico”.
Conforme pesquisa CNI/IBOPE, publicada em 2017, metade dos brasileiros considera péssima a situação da segurança pública no país e seis em cada dez afirmam que ela piorou em relação a três anos atrás
(2017: 01). Nada muito diferente das constatações divulgadas pelo mesmo instituto, no ano de 2011,
quando se tinha 51% da população considerando a segurança pública brasileira “ruim” ou “péssima”
(2011: 09).
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Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84). Veja abaixo a comparação entre
os dispositivos atuais e aqueles apresentados pelo Min. da Justiça e Segurança Pública.
Texto Proposto. Lei de Execução Penal. Banco Nacional de
Perfil Genético.
“Art. 9º-A. Os condenados por crimes praticados com dolo, mesmo antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA – ácido
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, quando do ingresso no
estabelecimento prisional. ..........................................................................
................................................................. § 3º Os condenados por crimes
dolosos que não tiverem sido submetidos à identificação do perfil genético,
quando do ingresso no estabelecimento prisional poderão ser submetidos ao
procedimento durante o cumprimento da pena.
§ 4º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.” (NR)

Texto Original. Lei de Execução Penal. Banco Nacional de
Perfil Genético.
“Art. 9º-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência
de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art.
1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA – ácido
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. (Incluído pela Lei nº
12.654, de 2012)
§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados
sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)
§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de
identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)”.

Não há dúvidas sobre a necessidade de aprimoramento dos mecanismos
investigativos criminais, especialmente quanto à sua modernização. Ocorre,
contudo, que há limites para tanto. Os principais marcos jurídicos se extraem
da Constituição da República Federativa do Brasil e dos Pactos Internacionais
(especialmente de Direitos Humanos).
Neste tópico, como em outros momentos do “pacote anticrime”,
faz-se vista grossa a importantes discussões constitucionais e convencionais
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no campo do processo penal, inclusive de temas pautados para julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal.
Sabe-se que a Lei n. 12.654/2012, que introduziu o artigo 9º-A à Lei
de Execução Penal, prevendo o banco de dados com perfil genético por meio
da extração obrigatória de DNA de condenados por crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou aqueles rotulados
legalmente como hediondos, tem sido questionada na Corte Suprema em
recurso extraordinário (RE n. 973837) com repercussão geral reconhecida.
Também a execução provisória ou antecipada de pena a partir da
condenação criminal em segundo grau é matéria pendente de decisão pelo
STF. Aliás, tema na pauta de julgamentos do Supremo, tendo como data
estabelecida 10 de abril de 2019, ocasião em que serão apreciadas as Ações
Declaratórias de Constitucionalidade números 43, 44 e 54, de relatoria do
Min. Marco Aurélio.
Nada disso parece importar. A vertente proposta de alteração legislativa consegue, a um só tempo, ignorar ambas as questões constitucionais,
na medida em que pretende o alargamento da extração compulsória de
DNA para identificação de perfil genético de condenados “mesmo antes do
trânsito em julgado”, ou seja, de pessoas ainda presumidamente inocentes
(art. 5º, LVII, da CF).
Vale destacar que a medida seria aplicável a todos os condenados por
crimes dolosos, e não somente àqueles definitivamente culpados por delitos
praticados mediante violência grave contra a pessoa ou assim etiquetados
como hediondos (texto em vigor do caput do art. 9º-A da LEP).
Nos moldes pretendidos, a sentença condenatória de primeiro grau
(recorrível), v.g., por crime contra honra (calúnia, difamação e injúria), omissão de socorro, apropriação de coisa achada e introdução ou abandono de
animais em propriedade alheia seria título apto à extração compulsória de
DNA. Trata-se, portanto, de um alargamento, sem limites, do polêmico
banco criminal genético.
Não se pode esquecer ainda da parte final desse novo parágrafo terceiro
proposto ao art. 9º-A da LEP. Fala-se que a identificação do perfil genético
poderá ocorrer em dois momentos: i) “quando do ingresso no estabelecimento prisional”; ou ii) “durante o cumprimento da pena”. Em primeiro
lugar, da forma como redigido esse dispositivo, daria margem à possibilidade
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de identificação genética em relação à execução de penas não privativas de
liberdade como as restritivas de direito e multa. Em segundo lugar, prevê uma
forma de “extração compulsória retroativa de DNA”, alcançando todos os
condenados do país que se encontrem em cumprimento de pena.
Por fim, em outro parágrafo inovador ao art. 9º-A da LEP, fica previsto
que eventual recusa do condenado à identificação genética obrigatória configura falta grave na execução.
Em suma, diante do projeto Moro, “a coleta compulsória de DNA
deixa de ser exceção e torna-se a regra, como se tal procedimento fosse algo
absolutamente corriqueiro e não suscitasse complexas discussões sobre os
direitos dos condenados, tanto sob o prisma criminal, como sob o prisma
da proteção de dados” (FRAZÃO e LINDOSO, 2019).
Por oportuno, impende lembrar que atualmente a extração de material
genético de alguém para sua identificação pode ocorrer em duas situações
distintas no contexto criminal, a saber: i) como elemento informativo ou probatório, durante uma investigação preliminar ou instrução processual penal, em
face de determinado caso penal concreto; ii) enquanto informação destinada à
constituição (e ampliação) do banco nacional de perfil genético para utilização
eventual em casos penais. A primeira hipótese, constante dos arts. 3º, inciso IV,
c.c. 5º, parágrafo único, ambos da Lei n. 12.037/2009 (Lei de Identificação
Criminal), tem como destinatários sujeitos investigados criminalmente. Já a
segunda, prevista no art. 9º-A da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
tem incidência quanto a pessoas condenadas criminalmente em definitivo.
Sublinhe-se que a presente discussão está centrada na última hipótese.
De fato, em que pese ares de modernização e aprimoramento investigativo, a compulsoriedade na extração de material genético com o fito de
estabelecer um banco de dados formado exclusivamente pelo DNA de condenados criminais mostra-se bastante questionável à luz da garantia de não
autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CRFB; art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU; art. 8º, 2, g, da Convenção
Americana de Direitos Humanos / Pacto de San Jose da Costa Rica) para
além de outros direitos individuais necessários à histórica contenção do (ab)
uso do poder punitivo estatal e da seletividade criminal.
Segundo Machado de Carvalho (2014, p. 147-150), a utilização do
corpo do imputado como forma de aplacar uma vontade de verdade em
torno do caso penal remonta à metodologia inquisitiva e sua racionalidade
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eficientista. Nesse viés, a “intervenção corporal obrigatória” aos condenados,
despida de um concreto fim processual probatório, efetivada sob a declaração
oficial de servir a uma situação futura, incerta e hipotética, não estaria em
consonância com um juízo de proporcionalidade apto a sustentar a compulsoriedade de tamanha intromissão.
Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Mohamad Mahmoud (2012, p.
339-360) também negam validade jurídica ao banco de dados genéticos de
condenados enquanto base informativa de suspeição criminal permanente.
Afirmam que “a modificação da Lei de Execução Penal assenta-se num ideal
político-criminal de direito penal máximo, que não pode ser chancelado pela
ordem constitucional vigente”.
No mesmo sentido, Nicoliit e Wehrs (2015, p. 202-203) reputam
a extração compulsória de material biológico do condenado, a fim de
constituir uma espécie de “registro de pessoas perigosas” disponíveis para
subsidiar pretensas investigações de eventuais delitos futuros, manifestamente inconstitucional.
Não sem motivo as críticas doutrinárias quanto às falhas da Lei n.
12.654/2012, bem como a necessidade de aprofundamento do debate a
respeito da identificação genética no microssistema processual penal brasileiro (SILVA, 2014, p. 173-174; VASCONCELLOS, 2014, p. 11-12). Na
contramão, o atual projeto busca, ao invés de limites mais precisos, ampliar
exponencialmente o âmbito de incidência (e, portanto, de controvérsia) dessa
forma de intervenção corporal nitidamente questionável na seara criminal.
Ademais, se pairam dúvidas sérias a respeito da constitucionalidade
dessa medida obrigatória quanto ao condenado em definitivo/culpado em relação a certos tipos de crimes (BRITO, 2018, p. 109-113; LOPES JÚNIOR,
2012; MAHMOUD e MOURA, 2012, p. 339-360; NICOLIIT e WEHRS,
2015, p. 200-203; ROIG, 2018, p. 77-78; SCHIOCCHET, 2012, p. 5461), com maior razão no tocante àquele que, apesar de uma sentença penal
condenatória por qualquer crime doloso, mantém o status de presumidamente inocente pela ausência de trânsito em julgado.

4.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, deveria ser afastada a proposta legislativa em questão ao
menos até que o Supremo Tribunal Federal decidisse a respeito da constitucionalidade (ou não) do banco de perfil genético para condenados criminais e
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da execução antecipada da pena. Admitir-se, por meio do processo legislativo
ordinário, tamanha ampliação de um instituto cuja validade (constitucional
e convencional) pende de decisão da Corte Suprema (com repercussão geral
reconhecida) parece, no mínimo, inoportuno.
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1.

INTRODUÇÃO

Durante as eleições em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro tinha
entre suas principais propostas o combate a violência, especialmente a criminalidade organizada. Com objetivo de cumprir tal promessa de campanha,
foi apresentado publicamente pelo Ministério da Justiça, no mês de fevereiro
o chamado ‘projeto anticrime’ que seria – segundo o ministro da Justiça, um
importante mecanismo para a redução da violência.
Especificamente quanto ao conceito de organização criminosa, a proposta apresentada traz a seguinte proposta de redação ao parágrafo primeiro
do artigo primeiro da lei 12.850/2013:
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, e que: I – Tenham objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos;
II – Sejam de caráter transnacional; ou III – se valham da violência ou da
força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto
ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade
econômica, como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho,
Família do Norte, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, Milícias,
ou outras associações como localmente denominadas.”

SCHIOCCHET, Taysa. Banco de Perfis Genéticos para fins de Persecução Criminal. Série Pensando o
Direito. Brasília: Ministério da Justiça, v. 43, 2012.
SILVA, Emílio de Oliveira e. Identificação Genética para Fins Criminais: análise dos aspectos processuais do
banco de dados de perfil genético implementado pela Lei n. 12.654/2012. Belo Horizonte: Del Rey, 2014.
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. A Polícia do Estado Democrático de Direito. Florianópolis: Empório do Direito, 2015.
VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Dados Genéticos no Processo Penal: tentando traçar limitações às hipóteses da Lei 12.654/12. In: IV Congresso Internacional de Ciências Criminais, 2014, Porto
Alegre. Anais do IV Congresso Internacional de Ciências Criminais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.
v. 1. p. 1-13.

Se compararmos com a definição ainda vigente, houve a inclusão de
uma forma equiparada de definição de organização criminosa que independe
1.
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de trasnacionalidade ou da pena máxima dos delitos supostamente perpetrados pela organização.
O presente artigo se propõe a analisar se tais alterações são legitimas
do ponto de vista dogmático e coadunam com os princípios limitadores do
poder estatal que objetivam evitar o arbítrio.

2. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Antes de analisar a alteração e suas consequências, faz-se necessário
expor de forma mais detalhadas algumas considerações sobre o princípio
da legalidade.
O direito penal é a forma mais grave de intervenção do Estado na sociedade e, por este motivo, deve ser por ele respeitados os limites para a sua
ação de forma que a intervenção penal tenha legitimidade.
Os limites são atribuídos em forma de princípios, que visam ordenar a
atuação do Estado, garantindo à população que ela não será alvo do arbítrio.
Um destes princípios, talvez o mais importante é denominado de Princípio
da Legalidade. (ROXIN, 1997. p. 137)
Para melhor compreensão na abordagem da evolução e contexto histórico do Princípio da Legalidade, é necessário expor neste momento, ainda
que superficialmente, as quatro consequências do Princípio da Legalidade.
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proibição para prejuízo do acusado. (ROXIN, 1997)
Também é proibido a utilização do direito baseado em costumes,
ou consuetudinário. Que é aquele não escrito, ou seja, de interpretação
a partir de objetos subjetivos, como história, bons costumes ou moral.
Este método, apesar de admitido em diversas áreas do direito estrangeiro
e brasileiro não pode ser utilizado no Direito Penal. Tal proibição exige
que a criminalização ou pena de uma conduta tenha como origem uma lei
formalmente escrita e legalmente estabelecida, também chamada de nullum
crimen, nulla poena sine lege scripta.
A consequência conhecida pela expressão em latim nullum crimen, nulla
poena sine lege praevia, traz a proibição de punição de uma conduta que não era,
ao seu tempo, criminalizada, ou de outra forma, a anterioridade da lei penal.
Em outras palavras, o Estado somente poderá punir uma conduta, se
ao seu tempo de execução já existia a previsão de tal conduta como ilícita.
A consequência nomeada pela expressão em latim nullum crimen, nulla
poena sine lege certa, impõe a necessidade de que a lei seja precisa, devendo
o Estado produzir as normas sem o uso de expressões ambíguas, imprecisas
ou equivocas. (Bitencourt, 2016, p. 50)

Cláudio Brandão (2014) afirma que o Princípio da Legalidade congrega
quatro consequências de base das instituições penais:

Uma lei vaga ou imprecisa não tem o condão de proteger o cidadão de
uma arbitrariedade do Estado. Além disso poder-se-ia ferir o princípio da
separação dos poderes, já que o juiz iria atuar (interpretar uma conduta) além
do que sua função permite. Este é a principal consequência no princípio da
legalidade que será tratada neste artigo. (ROXIN,1997, p. 169)

a proibição de analogia (nullum crimen nulla poena sine lege stricta), a proibição do direito costumeiro (nullum crimen nulla poena sine lege scripta), a
proibição da retroatividade (nullum crimen nulla poena sine lege previa) e a
exigência de taxatividade (nullum crimen nulla poena sine lege certa) (BRANDÃO, 2014. P. 150)

No conceito histórico, é possível citar como justificação jurídico-política
do Princípio da Legalidade dois pontos: O liberalismo político, consistente na
luta da burguesia contra o absolutismo, e a divisão de poderes e democracia, que
determinou funções separadas para o poder executivo, legislativo e judiciário.

Estas consequências existem na forma de proibição, onde as duas primeiras se dirigem ao Estado Julgador (poder judiciário) e as duas últimas ao
Estado Legiferante (poder legislativo). (ROXIN, 1997, p. 14)

O Estado absolutista tinha como característica principal o cumprimento da vontade do soberano no poder. A guinada democrática pelo liberalismo
político, teve como consequência a separação dos poderes. Somente assim,
poder-se-ia garantir vigência ao postulado central do liberalismo político: a
exigência de vinculação do poder executivo e judiciário quanto as leis previamente aprovadas em abstrato. (ROXIN, 1997, p. 144)

A primeira consequência é a proibição de analogia em prejuízo do
acusado, chamada pela expressão em latim nullum crimen, nulla poena sine
lege stricta. A analogia é a aplicação de outra norma por semelhança. Ou,
no caso específico, é a aplicação de uma norma de outra área do direito na
esfera do Direito Penal. Importante salientar que a analogia somente tem sua

Esta medida visava implementar mecanismos que impedissem que a
vontade do soberano tivesse reflexo na política criminal estatal.
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Neste cenário, o princípio da legalidade teve o objetivo de determinar
ao legislativo a criação de leis incriminadoras para aplicação em fatos futuros,
ou seja, sem objetivar uma punição a fato já ocorrido; o judiciário iria aplicar
a lei quando já existente e sem qualquer influência da vontade do executivo,
que não teria qualquer controle sobre os poderes responsáveis pela criação e
aplicação da norma. (MARCHI JUNIOR, p. 16)
Também faz parte dos fundamentos jurídico-políticos a atribuição da
função de criação e normas para o poder legislativo.
Roxin (2007, p. 145) afirma que por ser a pena uma sanção tão grave
na vida de um indivíduo, para maior segurança contra o arbítrio do governante ela deve ser determinada pelo poder que mais diretamente representa
o povo. Ou seja, o poder legislativo, formado por um coletivo de cidadãos
com este objetivo.
Tal função se adequa perfeitamente aos ideais iluministas e ao conceito de democracia com a separação dos poderes. Isso porque não se poderia
permitir que o executivo criasse as normas. Tal permissão poderia levar à
criação de textos abusivos em prol da administração ou do administrador.
Da mesma forma não se poderia atribuir ao judiciário essa função, pois, se
assim fosse, seria ele o responsável pela criação, interpretação e aplicação
da norma, situação que proporcionaria, da mesma forma, risco de arbítrio
decorrente do subjetivismo do julgador. (MARCHI JUNIOR, 2016, p. 19)
Afinal a separação de poderes teria uma limitação ao juiz. Sua função seria
aplicar o direito já existente, e não criar um direito para ele mesmo aplica-lo.
E como consequência natural, o poder executivo estaria afastado e impossibilitado de cooperar com a punição, o que impediria abuso deste neste sentido.
Nas palavras de Rousseau, a importância da separação de poderes e o
poder legislativo:
se quem dirige os homens não deve dirigir as leis, quem dirige as leis não
deve, pela mesma razão, dirigir os homens; do contrário, suas leis, ministras de suas paixões, perpetuariam muitas vezes suas injustiças e ele jamais
poderia evitar que intuitos particulares alterassem a santidade de sua obra.
(ROUSSEAU, 2019, p. 58)

Como justificativa jurídico-penal pode-se citar a prevenção geral, na
visão de Feuerbach e o princípio da culpabilidade.
Feuerbach desenvolveu a teoria psicológica da coação, na qual defende
a ideia de que o indivíduo delinquente caia em tentação em uma espécie de
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duelo entre os motivos que o motivou a praticar o delito e os motivos que o
impediriam de praticá-lo. O autor afirma que deveria ser criada uma espécie
de coação psicológica para influenciar a psique do indivíduo e assim impedir
o cometimento dos delitos, ou a vitória das razões para se cometer o delito no
duelo citado. Para esta teoria a pena não teria qualquer serventia sem uma lei
precisa e anterior para que esta fosse justamente o exemplo a não ser seguido
pela população, na coação psicológica.
Ainda que várias críticas tenham feito a doutrina superar a teoria de
Feuerbach, a ideia de prevenção geral traz um aspecto positivo oriundo da
teoria da coação psicológica, na qual a pena teria a função de demonstrar a inviolabilidade do ordenamento jurídico perante a população, reforçando assim a
confiança de que a conduta proibida na norma deve ser evitada. Mas para que
tal efeito ocorra junto à população a conduta punível deve ser clara e objetiva,
de modo que todo o povo entenda seu alcance e limite. (ROXIN, 1997, p. 91)
Sendo assim, necessário também alertar para a anterioridade como
limitador do arbítrio neste contexto. Isto porque, somente faria sentido a
prevenção geral traçada se a lei fosse editada antes do ato supostamente
proibido. (MARCHI JUNIOR, 2016, p.19)
Quanto ao princípio da culpabilidade, Roxin (1997, p. 146) afirma
que se a pena pressupõe culpabilidade, somente é possível a pena se o autor
tiver consciência do fato criminoso. Ou seja, se houve culpabilidade para agir
de maneira que a lei define como proibida, o agente deve ter consciência da
exata conduta proibida e punível. Percebe-se, assim, também neste aspecto
jurídico-penal, justificativa para o Princípio da Legalidade.
O Princípio da Legalidade, desde sua concepção no iluminismo teve
como objetivo proteger o cidadão da arbitrariedade do Estado.
Como exposto, esta garantia, em forma de limitação do poder de punir
do Estado, abrange quatro consequências da aplicação do princípio, sendo
elas: a proibição de analogia para criminalização de condutas; a proibição de
utilização do direito consuetudinário para criminalização; a proibição de retroatividade da lei em prejuízo do acusado e a proibição de leis vagas ou imprecisas.
(BRANDÃO, 2014)
Para Giacomolli (2010, p.455) estas consequências têm como objetivo
sair da esfera estritamente formal, e “atingir, proteger e garantir os direitos
fundamentais (art. 1º., III, e 5º, XLI, XXXV e LXVIII, CF)”.

155

156

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

Leonardo Marques Vilela

Depreende-se das palavras de Claus Roxin o mesmo sentido:

Como dito, tais consequências são direcionadas tanto ao Estado-legiferante quanto ao Estado-julgador. E para possibilitar a análise técnica quanto
a definição de organização criminosa, faz-se necessário aprofundar quanto a
consequência da taxatividade.

2.1. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – A PROIBIÇÃO DE LEIS
INDETERMINADAS
O Estado-Juiz está limitado em sua tarefa para interpretar a lei de forma
fiel. E para isso, é necessário que a lei seja precisa e em seu texto apresente
conduta determinada. Esta consequência do princípio da legalidade é tratada
pelo adágio nullum crimen, nulla poena sine lex certae.
Considerando a função preventiva do direito penal, é necessário que os
cidadãos saibam exatamente qual conduta deve ser evitada (pois tipificada),
para que tenha efetividade. Mas não é só. Para evitar o arbítrio do Estado
em punir a conduta que melhor lhe convier, é também necessário que as
condutas criminalizadas tenham clareza, de modo a proteger o cidadão.
Não bastasse isso, uma lei indeterminada poderia transferir ao julgador
a tarefa de instituir condutas a serem criminalizadas, o que seria inconcebível.
Antônio de Padova Marchi Junior relata, ainda, outras consequências
da taxatividade, assim por ele tratadas:
De um modo geral, portanto, são comumente atribuídas ao princípio da
taxatividade três funções principais: (1) impor a autolimitação do poder
punitivo estatal; (2) satisfazer a exigência contida no princípio da separação
de poderes de modo a impedir que o juiz, interpretando livremente a norma,
invada a competência do legislador e (3) permitir que todos os cidadãos
alcancem a exata compreensão da norma para que possam, desse modo,
inibir eventual impulso criminoso através da prevenção geral negativa, tal
como concebido por Feuerbach em sua já citada teoria da coação psicológica
(MARCHI JUNIOR, 2016, p. 45)

Marchi Junior (2016, p. 46) adverte que o princípio da taxatividade
jamais terá realização total, já que por mais que o legislador se esforce em
determinar as normas incriminadoras, sempre haverá espaço para interpretação e juízo de valor na aplicação da norma.
É exatamente contra essa possibilidade que atua o princípio da taxatividade, objetivando limitar o poder punitivo do estado e evitando o arbítrio:
“a construção do tipo penal deve ser suficiente concreta para que restem
satisfeitas as exigências de segurança jurídica” (MIR, 1990, p.168).

Uma lei indeterminada ou imprecisa e por isso pouco clara, não pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do
poder de punir estatal que se possa recorrer; Além disso, contraria o princípio
da divisão de poderes, porque permite ao juiz fazer qualquer interpretação
que queira e invadir com ela, o terreno do legislativo; Não se pode ignorar a
eficácia da prevenção geral, porque o indivíduo não pode reconhecer o que se
quer proibir; E precisamente por isso, sua existência não pode proporcionar
a base para a reprovação da culpabilidade. (ROXIN, 1997, p. 169)2

Importante salientar que nos Estados que adotam o princípio da legalidade como regra constitucional, uma lei imprecisa ou pouco clara deve
ser considerada inconstitucional. Em que pese tal vinculação normativa, a
obrigação de declaração de inconstitucionalidade em raros casos se efetiva.
(ROXIN, 1997, p. 170)
É desejável, embora se demonstre impossível em determinados casos,
que todas as leis incriminadoras tragam condutas absolutamente precisas e
determinadas, de maneira que o intérprete promova uma interpretação clara,
direta e sem obscuridades dos termos utilizados pelo legislador.
Veja-se, como exemplo, o crime de transmissão de moléstia grave. Pretendesse o legislador determinar todas as moléstias consideradas graves, teria
que editar uma lei extensa e, ainda assim, passível de não prever todas as
condutas, ocasionando a impossibilidade de utilização do Direito Penal para
a proteção do cidadão ou bem jurídico tutelado.
O problema, neste sentido, são os termos que necessitam de complementação valorativa do julgador. Este deve interpretar dentro dos limites
fixados pelo legislador. No próprio exemplo da transmissão de moléstia
grave, o julgador é quem irá interpretar se aquela moléstia é ou não grave.
Mas a interpretação deve ser técnica, preferencialmente baseada em doutrina
médica e não valorativa (baseada no que ele, juiz, entende por gravidade e
por moléstia). No exemplo em questão, a interpretação deve ser feita dentro
dos critérios de resultado fixado pelo legislador, ou seja, critérios técnicos.
Constata-se, então, que a lei pode ter conceito descritivo que comporta
2.

Una ley indeterminada o imprecisa y por ello poco clara no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad, porque Una ley indeterminada o imprecisa y por ello poco clara no puede proteger al ciudadano
de la arbitrariedad, porque no implica una autolimitación del ius puniendi estatal a la que se pueda
recurrir; además es contraria al princípio de división de poderes, porque le permite al juez hacer cualquier interpretación que quiera e invadir con ello el terreno del legislativo; no puede desplegar eficacia
preventivogeneral, porque el individuo no puede reconocer lo que se le quiere prohibir; y precisamente
por eso su existencia tampoco puede proporcionar la base para un reproche de culpabilidad.
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interpretação, mas não conceitos valorativos que proporcionem ao julgador
determinar condutas criminalizadoras diversas da intenção do legislador.
Porque, caso isso ocorra, deve ser declarada a inconstitucionalidade da
norma que amplie o poder punitivo do Estado ao permitir a valoração pelo
Juiz, o que se caracterizaria, ao final, arbítrio estatal. Assim é, a exemplo,
o conceito de mulher honesta ou objeto obsceno, presentes no Código Penal
Brasileiro. (ZAFFARONI, 2011, p. 208)
Para Roxin (1997, p. 172) uma norma incriminadora estará suficientemente delimitada e precisa quando, a partir da sua redação, for possível
verificar o objeto de proteção do legislador, ou seja, o bem jurídico que se
busca tutelar. É necessário também que a redação seja precisa o suficiente
para evitar uma interpretação extensiva e arbitrária.
Em vista do que se depreende dos estudos analisados sobre o bem jurídico, percebe-se sua essencial importância para o Princípio da Legalidade,
já que faz parte da precisão da norma a possibilidade de identificar o bem
jurídico que se objetiva tutelar.
Em outras palavras, assim informa Nereu Giacomolli:
Os tipos penais e suas consequências jurídicas devem conter não um mínimo,
mas um máximo de determinação, de tal modo que permitam reconhecer
as características da conduta punível, a espécie de pena e seus limites. (GIACOMOLLI, 2010, p. 458)

Sobre ao tema central, Ferrajoli (2010, p. 346) chamava a atenção para
a legalidade, no sentido de legalidade estrita. Para ele, os delitos devem ser
predeterminados na forma do ordenamento legal de maneira taxativa, para
que o Estado-Juiz possa determinar o delito a partir de asserções refutáveis
e não juízos de valor.

3. A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS
A Lei nº 12.850 de 2013 é a legislação em vigor no Brasil que trata da
organização criminosa. Para compreensão de seu viés acusatório, é preponderante perpassar o contexto histórico de surgimento da lei.
Durkheim (1979) afirmou que a violência faz parte da sociedade, sendo
assim, o delito é um fenômeno social normal. O próprio Foucault (2014)
fez uma exposição em sua obra sobre a violência delituosa e a violência das
penas na sociedade. Não se tem notícia de uma sociedade sem incidência,
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ainda que mínima, de violência.
E da mesma forma que a violência e os delitos faziam parte da sociedade, a união de pessoas com este objetivo também. Há registros da
preocupação do Estado quanto a essa forma de delinquência desde a Roma
antiga e a Idade Média:
As associações ilícitas desde tempos remotos preocupavam os governantes,
por motivos puramente políticos, ou seja, pelo perigo da sedição ou conjuração. Um texto de Marciano, inserto no Digesto (Lei no 47, título 22,1) refere
a proibição de confrarias ou sodalícios, e, de modo geral, de congregações
ilícitas (illicitum collegium). (...) Desde a Idade Média, já havia registro
das denominadas conventiocola. Esse nome designava, a princípio, reuniões
eclesiásticas, tendo passado a corresponder a associações de homens armados, com o propósito de praticar saques, depredações e outros crimes, sendo
objeto de severa repressão. (FRAGOSO, 1988, p. 293-294)

A doutrina também contribui com dados concretos sobre a existência
de grupos ordenados de pessoas voltados à determinada finalidade delituosa.
Há informações de que na China, de 1664, existiam tríades, materializadas
em grupos voltados à expulsão dos invasores do império. No Japão tem-se
notícia da Yakusa, que desde o Japão feudal explorava atividades não lícitas,
como a prostituição, o tráfico de pessoas, as armas, entre outros. Na Espanha
também há dados sobre os bandoleiros, que cometiam delitos voltados ao
combate da miséria imposta pelo Estado aos indivíduos de classes menos
privilegiadas. Da mesma forma, há relatos de união de pessoas na Itália com
as máfias, desde 1812, e na Rússia com a Vor V Zakone, desde o século XIX.
Várias dessas organizações existem nos dias atuais em seus respectivos
países. Na história mais recentemente, repercutiu a atuação dos Estados
Unidos, desde o final da década de 1920, contra o famoso Al Capone à
frente da liderança do grupo responsável pelo tráfico de álcool, assim como
contra os grupos responsáveis pelo tráfico de drogas na Colômbia a partir
dos anos 90, além de outros.
O primeiro país a tipificar a organização criminosa como delito foi a
França, com o Código Penal de 1810. A partir desse marco, diversas outras
nações seguiram este modelo e definição, com alguma alteração, mas mantendo a ideia essencial de punição adicional aos delitos cometidos por um
grupo de pessoas organizadas para este fim. (BITENCOURT, 2013)
No Brasil, apesar de uma referência no Código Criminal do Império
de 1830 e no Código Penal de 1890, a união de pessoas com o propósito de
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cometer delitos somente foi tipificada no Código Penal de 1940, especificamente no artigo 288, que constituiu “uma modalidade especial de punição,
como exceção, ao que se poderia denominar atos preparatórios de futura
infração penal.” (BITENCOURT, 2014, p. 18)
Com o advento da lei 12.694 de 2012, o legislador optou por redefinir
o crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CPB), utilizando da expressão associação criminosa e reduzindo o número mínimo de participantes para três.
Em 2013 houve novacio legis com a lei 12.850 que manteve o núcleo
da incriminação, aumentando o número de participantes para no mínimo
quatro, incluindo inovações focadas na investigação e nos meios de prova.
Em fevereiro de 2019, o Ministério da Justiça do Brasil tornou pública
proposta denominada “anticrime” que teria como um dos seus objetivos a
redução da criminalidade. Entre as propostas do texto está a alteração da
conceituação de organização criminosa, prevista no paragrafo primeiro do
artigo primeiro da lei 12.850/13
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organização criminosa deste porte seja entendida em termos de organização,
estrutura e força econômica. (MATTOSO, 2019)

A motivação leva a uma inafastável conclusão de que o governo brasileiro acredita que o conceito em vigor é impreciso. Esta conclusão é correta,
já que há diversas incertezas sobre a classificação em organização criminosa.
A questão a se discutir se os efeitos desta alteração são positivos ou negativos.
O ímpeto de tentar definir organização criminosa não é atual. Historicamente a questão da definição de organização criminosa está muito mais
ligada a definir a organização do que a criminalidade, como afirma Schneider:
O problema não está tanto no conceito de ‘criminalidade’, mas sim no
de ‘organização’. É difícil averiguar o grau de organização. Isto se deve
ao fato da criminalidade organizada ser um continuo: há grupos pouco
organizados, médio organizados e altamente organizados. Em realidade,
ela manifesta categorias diferentes nos distintos países e regiões do mundo.
(SCHNEIDER, 1993, p. 431)

A legislação mundial sobre a organizações criminosas apresenta diversos
pontos semelhantes, porém, com conceitos distintos.

Redação atual

Redação proposta

§ 1º Considera-se organização criminosa
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional.

§ 1º Considera-se organização criminosa
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que:

Como dito, a organização de indivíduos com objetivos delituosos teve sua
origem séculos atrás. Contudo, a forma de defini-los ainda é cercada de incertezas e até mesmo atraso por parte da lei. Isto porque as formas de se organizar
evoluem, inclusive com a adoção de novas tecnologias. (MENDRONI, 2014)

I – Tenham objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos;

Por este motivo, a doutrina vem desenvolvendo conceitos de organização criminosa como estrutura não estática, de um delito que abrange diversas
possibilidades dentro da estrutura delituosa. A principal forma de determinação não diz respeito apenas à busca de vantagem econômica direta ou
indireta, mas, principalmente, em razão de um dolo específico de integração,
lealdade e ajuda recíproca no desenvolvimento da associação ou organização
criminosa. (BALTAZAR JUNIOR, 2010, p. 103)

II – Sejam de caráter transnacional; ou
III – se valham da violência ou da força de
intimidação do vínculo associativo para
adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a
atividade econômica, como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho,
Família do Norte, Terceiro Comando Puro,
Amigo dos Amigos, Milícias, ou outras associações como localmente denominadas.”

Segundo o jornal folha de São Paulo, o Ministro da Justiça teria afirmado sobre o motivo de tal alteração:
Esses grupos seriam oficialmente citados em lei como exemplos para que uma

O problema da imprecisão do conceito tem origem no senso comum,
na desinformação da mídia e no objetivo punitivista do Poder Público como
método de política criminal. Estes principais atores atuam de forma não técnica, buscando soluções em um problema indeterminado. A respeito, define
Cezar Roberto Bitencourt:
A criminalidade organizada é o centro das preocupações de todos os setores da
sociedade. Na verdade, ela é o tema predileto da mídia, dos meios políticos,
jurídicos, religiosos, das entidades não governamentais, e, por conseguinte, é
objeto de debate da política interna. No entanto, no quotidiano, na realidade
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diária do cidadão, não é a criminalidade organizada o fator mais preocupante,
mas sim a criminalidade massificada. É esta criminalidade de massa que perturba, assusta e ameaça a população. Por isso, há a necessidade de distinguir
com precisão criminalidade organizada e criminalidade de massa.
O medo coletivo difuso, decorrente da criminalidade de massa, permite a manipulação e o uso de uma política criminal populista, com o objetivo de obter
meios e instrumentos de combate à criminalidade, restringindo, quando não
ignorando, as garantias de liberdades individuais e os princípios constitucionais
fundamentais, sem apresentar resultados satisfatórios. São em circunstâncias
como essa que surgem leis como a dos Crimes Hediondos, do Crime Organizado e dos Crimes de Especial Gravida- de etc., na forma tradicional de usar
simbolicamente o Direito Penal. (BITENCOURT, 2014, p. 21-22)

Para o autor, todo o clamor social criado com este tipo de discurso
populista e punitivista, fomentam e serve como um discurso legitimador
de maior punição, com o abandono progressivo das garantias e princípios
limitadores do poder de punir do Estado, como o princípio da culpabilidade,
teoria do bem jurídico, devido processo legal, presunção da inocência, entre
outros. (BITENCOURT, 2014, p. 23)
O Estado, por ter o monopólio do uso da força, deve ter este uso limitado. Esta limitação visa coibir e evitar o arbítrio do Estado na utilização do
direito penal. Quando tais princípios não são respeitados, ou são mitigados,
abre-se um leque de arbitrariedades promovidas pelo Estado, situação que
pode colocar em risco o próprio Estado de Direito.
Para Bitencourt (2014), o conceito de criminalidade organizada (de
forma genérica) é aquele que apresenta potencial (lesividade) “de ameaça e
de perigo gigantescos, além de poder produzir consequências imprevisíveis
e incontroláveis.” (BITENCOURT, 2014, p. 22)
A legislação pátria nunca chegou a definir o conceito de organização
criminosa. Apesar de diversas leis penais, como a lei nº 9.613/98 e a Lei nº
9.034/95, utilizarem o termo e até mesmo apresentar e permitir meios para
o combate, foram omissas em determinar o conceito por traz da indigitada
expressão. Por esse motivo o referencial para a criminalização era a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado, também conhecida como
Convecção ou Tratado de Palermo.
Tal convenção, reconhecida e vigente no Brasil com o Decreto nº 5.015
de 2004, definia grupo criminoso na alínea a, do artigo 2º, da seguinte maneira:
grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações
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graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter,
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material (BRASIL, 2004)

No ano de 2012 foi editada a lei nº 12.694, que conceituou organizações criminosas em seu artigo 2º, nos seguintes termos:
Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação,
de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes
cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.

Essa definição, contudo, não se consolidou no direito brasileiro, porque
um ano depois, em 2013, foi editada a lei nº 12.850, dando nova definição à
organização criminosa, alterando substancialmente sua forma de configuração.
A lei 12.850 de 2013, redefiniu o conceito de organização criminosa, regulando métodos de investigação criminal neste cenário, incluindo a
disposição sobre meios de prova e procedimento criminal, revogando, por
conseguinte, a lei nº 9.034 de 1995.
Na legislação em vigor organização criminosa foi assim definida:
Art. 1º. Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional. (BRASIL, 2013)

Verifica-se pela leitura do artigo primeiro e seu parágrafo primeiro que
o legislador se propôs determinar organização criminosa a (1) associação de
quatro ou mais pessoas; (2) com estrutura ordenada; (3) caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente; (com objetivo de obter direta
ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais e (4) cuja pena máxima das infrações seja superior a quatro anos
ou que tenham caráter transnacional. A proposta de alteração, quer inserir
no último item outra alternativa, qual seja a de organizações que se valham
da violência ou força de intimidação do vínculo associativo para adquirir,
de modo direto ou indireto, o controle sobre atividade criminal ou sobre a
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atividade econômica, citando a seguir o nome do comando vermelho, primeiro comando da capital, família do norte, entre outras, em uma curiosa
técnica legislativa de buscar a interpretação penal através de exemplos.

situações históricas conhecidas. O Novo Testamento informa que a doutrina
de Cristo ameaçava o poder dos sacerdotes do Templo – e apesar de dizer que
seu Reino não era deste mundo e que deviam dar a César o que era de César,
foi crucificado. Quando Cristo chega ao poder como o cristianismo da Igreja
Católica, o inimigo interno é o herege: as fogueiras da Inquisição queimaram
milhares de hereges na Idade Média, como mostra “O Nome da Rosa”, de
Humberto Eco, por exemplo. No Brasil-Colônia os inimigos internos eram os
libertadores: enforcaram Tiradentes, líder do crime organizado contra a Coroa
portuguesa. Sob o fascismo, os judeus eram a nova face do crime organizado
– e o resultado foi o Holocausto. No período das ditaduras militares do Brasil,
Argentina e Chile, por exemplo, os comunistas são os inimigos internos – como
resultado, as prisões, a tortura e os assassinatos em massa. Hoje, as ossadas descobertas no Brasil, as mães da Plaza de Mayo na Argentina e o processo contra
Pinochet no Chile mostram onde estava o crime organizado – ou quem eram
os verdadeiros criminosos. (SANTOS, 2016, p. 1)

Esta alteração não cumpre com os requisitos determinados no princípio
da legalidade, especialmente quanto a taxatividade. Verifique que a afirmação
‘se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para
adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal
ou sobre a atividade econômica’, não traz clareza sobre a possibilidade de
tipificação de um grupo de pessoas.
Jescheck, em 1981 já alertava para a importância do respeito aos princípios, que não devem ser vistos como mero instrumento de favorecimento
a um acusado, mas como uma regra de limitação do Estado para que não
ocorra arbítrio, que se permitido ao Estado, afeta toda a coletividade:
No Direito Penal as garantias formais do Estado de direito são asseguradas
de forma tão eficaz quanto possível, porque nada pode ameaçar a liberdade
individual de forma mais grave do que um ato arbitrário de uma autoridade
por meio do poder punitivo como um instrumento de poder. A intervenção
penal tem um efeito mais profundo do que qualquer outra intervenção na
liberdade ou propriedade, porque a desaprovação ético-social que é indissociável desta se mostra também uma punição de gravidade elevada. Por esta
razão, a lei penal, tanto em sua criação quanto em sua interpretação, não só
deve atender aos princípios legais formais, mas também seu conteúdo deve
corresponder para as exigências da justiça que estão contidos no princípio
material do Estado de Direito.3 (JESCHECK, 1981, p. 171)

Não se sabe exatamente como o estado pode interpretar a chamada
‘força de intimidação’, ou até mesmo ‘adquirir, de modo direito ou indireto
controle sobre atividade econômica’. Logo, se a possibilidade de interpretação
na conduta delituosa não está clara, permitindo a possibilidade de ocorrência
de arbítrio através de uma política criminal voltada para determinados grupos
que o Estado possa ter conveniência em punir, independente de efetiva lesividade destes, conforme a história nos ensina:
O discurso sobre crime organizado é um antigo discurso do poder contra
determinados inimigos internos com diferentes denominações, como indicam
3.

En Derecho penal las garantías formales del Estado de derecho se afianzan lo más eficazmente posible, por que nada puede amenazar más seriamente la libertad individual que un acto arbitrario de la
autoridad que use el poder punitivo como instrumento de poder. La intervencion penal tiene un efecto
más profundo que cualquier otra intervencion en la libertad y la propriedad, porque, a traves de la
desaprobacion eticosocial que lleva implicita, ostenta además un carater especialmente gravoso. Por
eso mismo, la ley penal, tanto en sua creacion como en su interpretacion, no solo debe satisfacer los
princípios jurídicos formales, sino también corresponder en su contenido a las exigencias de justicia
que se contienen en el princípio material del Estado de Derecho.

A observância aos princípios forma uma necessária e eficiente barreira na técnica legislativa e jurisdicional, evitando assim abuso por parte do
Estado contra os cidadãos e dando a estes a garantia de segurança jurídica
quanto a possibilidade de criminalização inapropriada e ilegítima.
A legitimação da lei penal incriminadora passa pelo enquadramento
formal do Princípio da Legalidade e consequente adequação do tipo penal
a constituição.
Deve se questionar também que a nomeação de diversos grupos criminosos como exemplos, em uma curiosa inovação de técnica legislativa, não trazem
certeza quanto a conduta que poderia ser alvo da norma incriminadora, isso
porque, em um contexto de verdadeira ‘caça a criminalidade’, a denominação
com exemplo de organização, não traz qualquer acréscimo de segurança jurídica quanto a interpretação do conceito de organização criminosa e pode ter
efeito nefasto, do uso do clamor popular para justificar a equiparação de grupos
determinados como organização criminosa, à escolha do Estado.

4.

CONCLUSÃO

Como exposto, a proposta denominada ‘anticrime’ teria como objetivo
a modernização da lei penal buscando ao fim, a redução da criminalidade.
Se por um lado a modernização da legislação é importante, por outro,
existem determinadas balizas que devem ser respeitadas para que não ocorra
uma lesão ao Princípio da Legalidade, causando a inconstitucionalidade da lei.
A proposta, como elaborada, traz inegável acréscimo da possibilidade
de interpretação subjetiva do elemento normativo do delito, fazendo com

165

166

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

que a interpretação do que efetivamente quer dizer ‘organização criminosa’
fica ao critério do magistrado, o que é inconcebível em um Estado Democrático de Direito.
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da legislação brasileira (v.g Lei n. 8.072/90, Lei n. 11.343/2006 etc) – e
escancarada onda punitiva brasileira.
Contra a corrupção, o crime organizado e crimes praticados com grave
violência à pessoa, alvos de combate declarados no projeto, tudo vale a pena,
ainda mais quando se tem a alma pequena4 para esquecer direitos e garantias
fundamentais secularmente disputados na História do Direitos Humanos, e
que foram incorporados à Constituição Federal de 1988, da qual se espera
que seja âncora do processo legislativo.
Nesse ponto, deve ser citada a observação de Rômulo Moreira e Víctor
Quintiere5 quanto à dúvida interpretativa que o projeto suscita, pois na
forma como redigido – a sugestão desses professores é que seja inserido o
termo “exclusivamente” no art. 1º do projeto – não se sabe se será aplicável
a todos crimes contra a Administração descritos no Código Penal ou apenas
para aqueles que possuam no nomen juris a palavra corrupção, que, por sinal,
pode abranger outros crimes, como o crime de corrupção ou poluição de
água potável (art. 271 do CP).
A primeira impressão que o projeto passa é que, a pretexto de enrijecer
o tratamento penal contra certo perfil de macrocriminalidade, a direcionar a
inserir mudanças em temáticas estruturantes do Código Penal e do Código
de Processo Penal, a exemplo da Legítima Defesa, Tribunal do Júri, Execução
Penal, Recursos e Interrogatório. Alterações cujo âmbito de aplicação, pela temática em si, certamente não se resumirão a essa macrocriminalidade A frágil
técnica redacional do Projeto de Lei servirá a essa funcionalidade punitiva.
Há de se pensar, com Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p. 239),
“se o Direito Penal, entendido como norma e Dogmática, norma e técnica ou
tecnologia, não é apenas discursividade de limite, mas discursividade e ideologia
de programação, operacionalização e legitimação do poder punitivo, ele não paira
no camarim da história, externamente ao poder que pune, mas sim é coconstitutivo do poder punitivo e do sistema penal em que este poder se institucionaliza.
Portanto, é constitutivo da construção social da criminalidade, da criminalização seletiva e estigmatizante, da distribuição desigual e às vezes genocida que o
poder faz do status social de criminosos (e vítimas), e que a sociedade e o Estado
Brasileiro têm historicamente materializado.”
4.
5.

Trocadilho feito a partir dos versos do poema Mar Português, de Fernando Pessoa.
Observações sobre a proposta de alteração na legislação criminal brasileira. Disponível em: http://
www.justificando.com/2019/02/08/observacoes-sobre-a-proposta-de-alteracao-na-legislacao-criminal-brasileira/ Acesso em: 15.fev.2019
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Portanto, representação atualizada da ideologia de defesa social, o Projeto Anticrime, de expressão vocabular indeterminada em vários dispositivos
– assim posto justamente para permitir a rápida adequação do sistema de
justiça criminal à acelerada necessidade de punir – vocifera o princípio do
bem e do mal, umas das bases daquele pensamento ideológico, para fazer
com que todos entendam que “o desvio criminal é, pois, o mal; a sociedade
constituída, o bem” (BARATTA, 2002, p. 42), e que essas novas medidas
anticriminais estabelecidas pelo Estado, enquanto suposto representante da
vontade social (princípio de legitimidade da ideologia da defesa social), são
indispensáveis para que o bem, personificados nos tais seres incorruptíveis,
os inaptos para constituir organização criminosa e praticar crimes violentos,
siga uma trajetória social de intangibilidade.
Salo de Carvalho (2013, p. 207) lembra que, na ideologia da defesa
social, “para além da legalidade e da ofensa concreta a bens jurídicos, o desvio se
qualifica pelo caráter imoral e antissocial da conduta. A abertura dos tipos incriminadores produz ruptura nos mecanismos formais de limitação da punitividade,
cujo efeito será a potencialização do poder de coação direta (poder de polícia),
estado ótimo do direito penal de exceção”. Acresça-se que essa abertura do texto
normativo se dá também no processo penal, permitindo-se escapadelas na
prática judiciária quanto ao cumprimento do procedimento criminal.
Básica, porém certeira, essa lógica, porque extraída não só dos representantes de determinado setor do aparato penal, representativo de hegemonias
política e econômica -, mas dos “homens de rua”, ou seja, das “every day theories” (BARATTA, p. 2002, p. 42). A opinião pública solicita mais punição e
atendê-la, mesmo totalmente fora de padrões dogmáticos penais e processuais
penais, corporifica a pretendida legitimidade estatal da atual gestão política
brasileira. Autoritarismo Penal e Autoritarismo Processual entrelaçados para
a continuidade do encarceramento em massa brasileiro.6
6.

Sobre autoritarismo processual penal, Ricardo Jacobsen Gloeckhner (2018, p. 148) realiza a seguinte
percepção: “Encontra-se no processo penal brasileiro uma determinada governamentalidade criminal,
e o que é mai preciso, um modelo determinado de estabelecer políticas criminais (especialmente nos
processos codificatórios encabeçados por Francisco CAMPOS). Além da defesa social percorrer o
saber processual penal como uma categoria transversal (corte epistemológico que formata e define as
distintas expressões assumidas pelo processo penal), após a Constituição de 1988 se ativará um processo de ressignificação das práticas punitivas mediante operações de transformação semânticas, assim
como a atenuação, ou melhor, a introdução de e”eufemismos” no discurso processual penal. como
tentativa de ajuste e reequilíbrio discursivo que se deve efetivar sobre uma plataforma tríplice: a) a difusão de noção de instrumentalidade do sistema processual, desde um eixo constitutivo da teoria geral
do processo, responsável por frearo avanço em termos de garantias e o processo de “ranqueamento” da
segurança pública como bem jurídico constitucional, ativada a partir de usos constitucionais do direito
social à segurança (art. 6º da Constituição da República), fenômeno que se conecta inextricavelmente
a dois pontos-chave:b1: ativismos judicial (que engloba igualmente o Ministério Público como pro-
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A Cultura do Controle está posta. David Garland, ao elaborar densa
análise do cenário político-criminal nos Estados Unidos e na Grã-Betanha
do século XX, especialmente nas décadas de 80 e 90, concluiu, e isso se
aplica perfeitamente ao contexto brasileiro, que “ nos dois lados do Atlântico,
sentenças condenatórias, direitos das vítimas, leis de vigilância comunitária,
policiamento privado, políticas de lei e ordem e uma enfática crença de que a
prisão funciona se tornaram lugares-comuns no cenário do controle do crime e
não surpreendem mais a ninguém, mesmo que cause estarrecimento e desconforto em certos círculos.”
Buscando-se uma inspiração literária para exemplificar esse momento
da política criminal brasileira, recorde-se da obra Assim Falou Zaratustra,
de Nietzsche, que, ao descrever a saída de Zaratustra das montanhas para
os bosques, narra o encontro desse personagem com um velho sábio que
havia deixado sua cabana para procurar raízes naqueles bosques. Ao final
desse diálogo, que se referia à relação do homem com Deus e com a própria
humanidade, Zaratustra, que momentos antes havia dito que preferia amar
aos homens a Deus, se indaga: “será que este santo ancião ainda não ouviu
no seu bosque que Deus já morreu?” Essa pergunta de entonação afirmativa,
lançada em 1883 (ano de publicação da obra), causou espanto à época para
um mundo regido por uma arqueologia de discursos divinizados. O Projeto
Anticrime é o emblema atual da morte da Constituição. Diferentemente
da afirmação nietzscheniana, dizer que a Constituição está morta não causa
mais qualquer espanto.
Essas considerações são necessárias para que se entenda que as alterações propostas ao regime de interrogatório por videoconferência (item XV
do Projeto de Lei Anticrime), sob a atraente justificativa de modernização e
celeridade do processo penal, confirmam uma política processual penal autoritária, de ilusão panjudicialista, a lançar o processo penal como “remédio
exaustivo para toda infração da ordem social”. (FERRAJOLI, 2006, p. 518)

2.

AS TAIS MEDIDAS INOVADORAS

O interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real é
tagonista político) b. 2 a utilização de um “garantismo positivo”, responsável por se tentar constituir
um ponto ótimo de interpretação doutrinária-constitucional, especialmente conexo ao aspecto “social”
do processo penal brasileiro; e c) o fenômeno da inversão dos direitos fundamentaios e a elevação do
Judiciário como “superego da sociedade”, adotando-se aqui a expressão utilizada por MAUS.”
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possibilidade garantida pelo art. 185, §2º, do Código de Processo Penal. Da
leitura desse parágrafo e de seus incisos I a IV, podem ser listadas as seguintes
características: a) excepcionalidade dessa modalidade de interrogatório; b)
motivação e fundamentação explicitadas na decisão que o determinar; c)finalidades específicas (prevenir risco à segurança pública, se houver suspeita de
que o preso integre organização criminosa ou possa fugir durante o deslocamento; viabilizar a participação do réu na hipótese de estar com enfermidade
ou circunstância pessoal que impeça o exercício de seu direito de presença
diante do juiz; impedir a influência do réu no ânimo de testemunhas ou da
vítima; responder à gravíssima questão de ordem pública)7.
Antes de se comentar especificamente as alterações sugeridas pelo Projeto
Anticrime, registra-se, embora não seja mais um debate fervoroso na jurisprudência e doutrina brasileiras, porque a lei n. 11.900/2009, de fato, seguiu
bem-sucedida quanto à discussão doutrinária sobre a substancialidade de sua
constitucionalidade, que o interrogatório por videoconferência ou sistema congênere, já na forma como colocado no seu presente regimento processual, é
inconstitucional8. Podendo ser determinado ex officio e sujeito à volatilidade
do que se possa entender como risco à segurança pública e ordem pública –
critérios dos incisos I e IV do §2º do art. 185 – deixa sua marca inquisitiva
no processo penal. É mais um obstáculo ao desenvolvimento do princípio
acusatório, que não condiz com a interferência do juiz na gestão probatória.
Afinal, “centrado na gestão da prova, o processo penal será acusatório se ela não
couber (sua busca), nunca, ao juiz”. (COUTINHO, 2018, P. 99)
Essa modalidade virtual desnatura o uso do interrogatório como meio
de defesa do réu, impedindo-o, de corpo presente, exercer suas razões sobre
aquele que julgará seu caso. Inviabiliza-se que o juiz da causa efetivamente
capte todos elementos sensoriais que o réu pode apresentar no exercício
de sua autodefesa. O “corpo” também fala, é linguagem que pode influenciar bastante na decisão de um caso penal ou, antes mesmo disso, sobre as
alegações finais do Ministério Público. O contato presencial do réu com
os demais sujeitos processuais pode determinar nova interpretação sobre
7.

8.

O interrogatório por videoconferência encontra-se regulado também na resolução n. 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça. O Código de Processo Civil prevê a realização de atos processuais por
videoconferência, a exemplo da acareação (art. 461, §2º, do CPC). Aí mais um motivo para se defender
uma teoria específica do processo penal. Lógicas diferentes de processo não podem cair no reducionismo de transplante direto de dispositivo processuais civis para o campo processual penal.
Nesse sentido, Rômulo de Andrade Moreira (2011, p. 10): “Mas, sendo também, e principalmente, um
meio de defesa, todas as precauções devem ser observadas quando de sua realização o que, definitivamente e por mais cuidado que se tome, não ocorre no sistema de videoconferência”.
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a prova produzida em audiência de instrução e julgamento, que deve ser
una (art. 400, §1º, do CPP).
O interrogatório por videoconferência desumaniza mais ainda o
processo penal, que traz em si, nos prováveis confrontos entre acusação
e defesa, a dificuldade de estabelecer narrativas possíveis sobre determinando evento da vida oficializado como crime. Com o direito de presença
enfraquecido, ampla defesa e contraditório perdem seu tom democrático. Portanto, tal modalidade desconsidera o interrogatório como meio
de defesa para quando muito o ampará-lo como meio de prova. Também
por esse viés máculas aparecem. Oralidade, imediatidade e publicidade,
princípios que devem reger a produção probatória no sistema acusatório,
tornam-se meras encenações teóricas sem a presença presente do réu.9
Além de prejudicar a realização prática de um devido processo penal
(art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º,
inciso LV, da CF/88), o teleinterrogatório ofende garantias convencionais
previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Decreto n.
678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica – art. 8, 2, “d” ) e no Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos – Decreto n. 592/1992 (art. 14.
3. “d” – “De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por
intermédio de defensor de sua escolha [...])”
Nesse contexto, Nereu Giacomolli (2016, p. 13) traz importante reflexão quando afirma que “uma leitura convencional e constitucional do processo
penal, a partir da constitucionalização dos direitos humanos, é um dos pilares
a sustentar o processo penal humanitário”. Enfatiza: “faz-se mister uma nova
metodologia hermenêutica (também analítica e linguística), valorativa, comprometida de forma ético-política, do sujeito dos processos e voltada ao plano
internacional dos direitos humanos. Por isso, há que se falar em processo penal
constitucional, convencional e humanitário, ou seja, do devido processo.”
9.

Em sentido contrário, Vladimir Aras (2007, p. 4) defende que o teleinterrogatório não elimina nenhuma garantia processual: “a presença virtual do acusado, em videoconferência, é uma presença real. O
juiz o ouve e o vê, e vice-versa. A inquirição é direta e a interação, recíproca. No vetor temporal, o
acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo. A diferença entre ambos é meramente espacial. Mas a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a
finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados. Nisto, nada
se perde.” – Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13309-13310-1-PB.
pdf. Acesso em:14.fev.2019. Acompanhando esse pensamento, Luiz Flávio Gomes. O uso da videoconferência na justiça brasileira. Disponível em http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/13511-13512-1-PB.pdf Acesso em:14.fev. 2019. Embora preocupado com as condições tecnológicas que podem fazer com que o interrogatório por videoconferência assegure os direitos e garantias
fundamentais do acusado, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho (2014, p. 83) acentua que
a videoconferência não ofende as garantias constitucionais do acusado.
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Infelizmente, não é o que se tem visto no ambiente processual penal
brasileiro. O novo regime normativo pensado para o interrogatório por videoconferência exemplifica a postura de não convencionalidade abraçada pelas
iniciativas legislativas em matéria penal e processual. A propósito, Valerio Mazzuoli (2016, p. 61 e 62) explica que “todo o corpus formal (tratados e costumes) e
jurisprudencial lato sensu (sentenças e opiniões consultivas) presente em determinado entorno geográfico integra aquilo que se nomina de ‘bloco de convencionalidade’,
que deve servir de paradigma e referencial ético a juízes e tribunais nacionais
quando do exercício de compatibilização das normas domésticas com as do sistema
internacional (global e regional) de proteção dos direitos humanos.”
Feitas essas primeiras ponderações, o fato é que o interrogatório por
videoconferência já se encontra incorporado ao sistema processual penal
brasileiro, o que leva a refletir sobre como torná-lo menos ofensivo a direitos
fundamentais do acusado. A perspectiva é, portanto, de redução de danos
processuais. Pensar o processo penal como instrumento de política criminal
(FERNANDES, 2011, p. 55). Não qualquer política criminal. Só a que se
pode efetivamente extrair da Constituição, eminentemente garantista, permitindo-se que se desenvolva na prática procedimental uma instrumentalidade
constitucional do processo penal radicada na fundamentalidade dos direitos
humanos nela positivados (LOPES JR., 2015, p. 67).
E por que se diz novo regime de interrogatório por videoconferência?
A primeira alteração que se visualiza está na supressão do advérbio de
modo “excepcionalmente” constante no §2º do art. 185 do CPP. O restante
da redação do parágrafo se mantém intacto. Isso significa que o interrogatório por videoconferência deixa de ser um ato processual regido pela lógica
da excepcionalidade, daquilo que pode ocorrer fora do padrão – e que por
isso exige do Poder Judiciário uma carga argumentativa maior e adstrita
a situações delineadas na lei – para se tornar uma possibilidade comum
reservada à discricionariedade judicial.
Perceba-se que apenas o dever de fundamentar a decisão que optou
por essa forma de interrogatório não é suficiente para garantir que sua realização só ocorrerá excepcionalmente, já que a regra, principalmente diante
da total inviabilidade prática do cumprimento do art. 185, §1º, do CPP(interrogatório do preso no estabelecimento prisional), é que o interrogatório
ocorra na sede do Juízo perante o juiz natural (art. 792, caput, CPP). Com
a retirada da imposição legal de excepcionalidade, o dever de fundamentar a
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determinação de realização de interrogatório por videoconferência será o do
dia a dia, aquele que envolve toda e qualquer decisão judicial (art. 93, inciso
IX, da CF/88), sem a constrição argumentativa e persuasiva que deve pesar
sobre decisões judiciais relacionadas a situações de exceção.

recomendado que não realize longo deslocamento), avaliadas pelo acusado
com seu defensor técnico, podem indicar que o interrogatório por videoconferência não prejudicará o exercício da ampla defesa, principalmente
se a intenção for de exercer o seu direito ao silêncio.

O interrogatório por videoconferência não é especificidade do Brasil.
Rômulo de Andrade Moreira (2011, p. 12) lembra que, no Direito Comparado, podem ser citadas a Espanha10, Itália, França e Alemanha na utilização
de videoconferência para a ouvida de acusados. A Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção (Decreto n. 5687/2006 – art. 46, §18º) e
a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado (Decreto
n. 5015/2004 – art. 18, §18) preveem o uso de videoconferência para a
colheita de declarações de testemunhas e peritos, porém como forma subsidiária de realização de suas oitivas. É na Convenção relativa ao Auxílio
Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre Estados-Membros da União Europeia que se encontrará referência normativa que proporcione a realização
do interrogatório por videoconferência sem aviltar tanto a ampla defesa.
Para o art. 10, item 9, dessa Convenção, o interrogatório por videoconferência só será realizado se houver o consentimento do acusado11.

A reflexão se agrava quando se atenta para a circunstância de que, em
um processo penal de superpoderes instrutórios dados ao juiz – que é o caso
do processo penal brasileiro – , a determinação de interrogatório por videoconferência pode se dar ex officio, desconsiderada a possibilidade de consulta
ao réu sobre se consente ou não com essa modalidade de interrogatório.
Observe-se que até mesmo no processo civil, de conteúdo não punitivo,
preocupa-se em evitar a decisão-surpresa. O art. 10 do CPC coloca que “o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Muito interessante o que preceitua o Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional (Decreto n. 4388/2002; art. 69, item 2) quando, ao
permitir que a testemunha preste declarações por meio de gravação em vídeo
ou áudio, ressalva expressamente que esse formato de colheita de depoimento
não poderá prejudicar os direitos do acusado, nem ser incompatível com eles.
Se o interrogatório é eminentemente meio de defesa, embora possa
eventualmente ser usado como meio de prova, o consentimento do acusado
torna-se indispensável para avaliar se poderá ou não participar virtualmente
de seu interrogatório12. Outras razões (v.g sentir-se ameaçado ou estar com
doença perene que não o inabilite para o interrogatório, embora
10.

11.
12.

Conforme o artigo 731bis da Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El Tribunal, de oficio o a instancia de
parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la
comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado,
testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un
menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar
que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”
Esse é também o posicionamento de André Nicolitt (2018, p. 737)
Para Antônio Scarance Fernandes (2010, p. 264), “por ser o interrogatório ato de defesa renunciável,
não está o acusado obrigado a comparecer e, se o fizer ou for requisitado, em virtude do direito ao
silêncio, não está obrigado a responder às perguntas feitas pela autoridade policial no inquérito e pelo
juiz no processo.”

Araceli Baquero Martín (2017, p.70), em tese doutoral intitulada La videoconferencia en las garantias del proceso penal, obtida junto à Universidade de
Sevilha-ES, destaca, a partir de análise da normativa internacional e de Direito
Comparado13, que a videoconferência tem três características fundamentais:
“es excepcional, se concibe exclusivamente al servicio de intereses procesales y su uso
tien que ser motivado, caso a caso”. Também nesse sentido o posicionamento de
Danyelle da Silva Galvão (2012, p. 152) que, ao colocar em foco a diferença
entre presença física e presença virtual, diz que a excepcionalidade, a subsidiariedade e a reserva de Jurisdição são notas que não podem se deslocar do regime
jurídico do interrogatório por videoconferência no processo penal.
Percebe-se, logo, que as alterações propostas pelo Projeto Anticrime destoam totalmente dessa constatação técnico-jurídica que envolve o
regramento da produção de ato processual por videoconferência. Está na
contramão da normativa internacional, porque até as convenções onusianas
que priorizam o combate à criminalidade colocam a videoconferência como
forma subsidiária à possibilidade de produção de prova presencial.
Aí está o novo regime do interrogatório por videoconferência. De exceção passou a ser regra. Não é exagero afirmar isso. As demais alterações
propostas pelo Projeto do Ministro Sérgio Moro a essa modalidade de interrogatório justificam essa conclusão, anunciada desde já.
13.

França, Portugal e Espanha. O art. 318 do CPP português ao autorizar a oitiva de testemunhas e peritos
por videoconferência utiliza o termo excepcionalmente.
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Outra supressão vocabular foi proposta. Dentro das finalidades que
podem justificar a realização de interrogatório por videoconferência, o inciso
IV do §2º do art. 185 prevê que esse ato processual poderá acontecer para
responder à gravíssima questão de ordem pública. A nova redação que se
pretende atribuir a esse inciso retira o adjetivo gravíssima e acrescenta outra
finalidade, que é a de prevenir custos com deslocamento e escolta de preso.
Se a doutrina já criticava a expressão gravíssima ordem pública por ser
indeterminada e dar amplo espaço para eventuais manobras interpretativas do
Judiciário, a enquadrar situações que concretamente não representam risco à
ordem pública (FISCHER;PACELLI,2012,p.372), nota-se que, com a retirada
da expressão gravíssima, a intenção é ampliar ao extremo a margem interpretativa dada ao juiz para descaracterizar o interrogatório virtual como medida
de exceção. O adjetivo gravíssima, pela ideia de superlativo que traz em si, ao
menos serve de ponto de partida para a ponderação judicial a fim de que se
possa distinguir questões gravíssimas de ordem pública de tantas outras que
podem comprometê-la, a ordem pública, porém em menor intensidade.
A norma processual que regula o interrogatório por videoconferência é
restritiva da garantia fundamental da ampla defesa, especialmente da autodefesa e de seu desdobramento processual consistente na segurança jurídica dada
ao réu de se fazer presente perante o juiz da causa (right to be present). Por isso,
com uma noção básica de técnica legislativa, pode-se afirmar que essa norma
deve ser bem justificada empiricamente14, com situações pormenorizadas em lei
e de interpretação restrita, já que significa a redução do campo de incidência
da garantia fundamental da ampla defesa (FERRAZ, 2003, p. 296).
Não é o que prevalece no trato doutrinário e jurisprudencial com a
atual redação do art. 185 do CPP. Na realidade, só tende a se agravar essa
possibilidade de ampliação interpretativa se exitoso o Projeto Anticrime.
Como rapidamente se mencionou, o novo motivo pensado para a realização do interrogatório on-line consiste na prevenção de custos com deslocamento
e escolta de preso. Se, de fato, essa justificativa passar a constar no já amplo e
impreciso repertório do art. 185, todo interrogatório de preso será realizado
por videoconferência. Afinal, para efetivamente o preso estar em Juízo o Estado
deverá disponibilizar escolta e ter custos com deslocamento. Obviamente, por
14.

Controle constitucional de justificabilidade ou de sustentabilidade: “[...] caberá ao Poder Judiciário verificar se o legislador fez uma avaliação objetiva e sustentável do material fático e técnico disponível,
se esgotou as fontes de conhecimento para prever os efeitos da regra do modo mais seguro possível e
se se orientou pelo estágio atual do conhecimento e da experiência:’” (ÁVILA, 2004, p. 382)
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princípio de organização administrativa, não há ato estatal que não tenha suporte legal orçamentário para custeá-lo. A condução do preso à audiência de
interrogatório não se apoia em donativos. Não é ato de filantropia.
O ônus estatal de gerenciar a jurisdição com as complexidades que lhe
são peculiares não pode ser transferido para o réu que está preso, cobrando-lhe o sacrifício de garantias fundamentais que não foi requerido por ele.
Foi imposto por uma gestão de Estado a um modelo de processo penal que,
se respeitasse a Constituição, jamais condescenderia com razões utilitárias.
O Superior Tribunal de Justiça tem seguido a linha o utilitarismo
processual ao decidir que “a realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia
da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal”
(RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
14/03/2017, DJe 22/03/2017). Mesmo ao lado da suposta desburocratização
do processo penal, reservou-se um pouco de higidez jurídica nesse julgamento ao se destacar o regime de excepcionalidade a que está submetido o
interrogatório por videoconferência.
Também já assentou o entendimento de que “a dificuldade enfrentada
pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui
motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução
por meio do sistema de videoconferência.” (RHC 83.006/AL, Rel. Ministro
Riberio Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
Ao menos aqui a justificativa foi dada concretamente. Não partiu de uma
abstração prevencionista unicamente destinada a reduzir custos econômicos
do Estado, conforme pretende a alteração oferecida pelo Projeto Anticrime.
Mais uma vez: tratando-se de réu preso, o interrogatório por videoconferência sai da previsão de excepcionalidade para ser tornar a regra. A
lógica economicista e utilitária toma conta da operatividade do processo
penal. A ideia é seguir em velocidade digital e produzir sentenças, não se
sabe como. Aliás, se sabe bem como. Sabe-se que através da virtualização do
processo penal. Garantias e direitos fundamentais? Compõem a poética de
quem ainda entra no espaço processual na crença de que a prática procedimental será devida. O neoliberalismo guia a marcha processual. Ao abordar
o papel do pensamento economicista no Direito Criminal, Jacinto Nelson
de Miranda Coutinho (1999, p. 47) aponta que uma visível tendência dos

177

178

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

condutores das reformas do processo penal brasileiro é priorizar que se tenha
menos burocracia, ainda que não se saiba o que ela significa. Exemplifica:
“menos burocracia – para ganhar-se velocidade, naturalmente – pode significar
a supressão de recursos.[...]”.
Essa também a concepção que inspira a modificação do §8º do art. 185.
Textualmente, pequena a modificação. Para a funcionalidade (utilitarista) do
processo penal, é substancial a alteração. Referido parágrafo admite a aplicação do sistema de videoconferência e o regramento estabelecido pelos §§
2º, 3º, 4º, 5º a atos processuais de acareação, reconhecimento de pessoas e
coisas e inquirição de testemunha ou tomada de declarações se a pessoa que
for participar desses atos estiver presa. Sutilmente, inseriu-se a audiência de
custódia nessa lista de atos processuais. Numa leitura rápida desse dispositivo,
quase não se percebe a alteração pretendida.
Como na audiência de custódia a pessoa que vai participar do ato é
o indivíduo que se encontra preso por alguma prática delitiva, tem-se que
para esse formato de audiência a videoconferência também será aplicada
amplamente. Lembre-se, uma vez mais, e esse é ponto que conecta o Projeto
Anticrime à denominada Guerra contra Corrupção e à Criminalidade Violenta, a videoconferência deixará de ser exceção, conforme redação dada ao
2º, aplicável, se transformado em lei o projeto em comento, expressamente
à audiência de custódia.
Essa previsão descaracteriza a audiência de custódia que, para cumprir mandamento convencional (art. 9º, item 315, do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos; art. 7º, item 5, da Convenção Americana de
Direitos Humanos16), pretende que toda pessoa presa (prisão em flagrante,
temporária, cautelar e definitiva) seja, independentemente da motivação
ou natureza do ato, obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se
realizou sua prisão ou apreensão, a fim de que se possa aferir a legalidade
do ato e colher informações sobre eventual prática de tortura ou abuso de
15.

16.

“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem de-

mora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas
que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada
a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do
processo e, se necessário for, para a execução da sentença.”
“Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”
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autoridade (arts. 1º, 11, 13 da Resolução n. 2013/2015 do CNJ).
Com a possibilidade de uma audiência de custódia virtual, perde-se
o caráter antropológico e de sensibilidade que se almeja no momento da
análise judicial do ato prisional (LOPES JR; PAIVA; 2014, p. 18), quando
se espera que o juiz esteja o mais próximo possível da realidade para que
possa sentir, pensar e decidir, após requerimentos do Ministério Público e
defesa, se deve determinar a prisão cautelar. Conhece-se que, na prática, a
audiência de custódia tem sido reservada em sua maior parte às situações
de análise da prisão em flagrante.
A última alteração sugerida foi o acréscimo do §10º ao artigo 185, formulação legislativa que confirma a ideia de que realmente a finalidade última
do projeto de lei é afastar por completo o interrogatório por videoconferência
de seu regime jurídico-processual de excepcionalidade. De acordo com essa
formulação legislativa, “se o réu preso estiver recolhido em estabelecimento
prisional localizado fora da Comarca ou da Subseção Judiciária, o interrogatório e a sua participação nas audiências deverão ocorrer na forma do § 2º,
desde que exista o equipamento necessário.”
Novamente prioriza-se a realização do interrogatório por videoconferência em detrimento de qualquer possibilidade de que o réu preso, em
respeito aos princípios da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP)
e da imediação da produção probatória, seja requisitado para comparecer ao
interrogatório, o que é muito mais saudável à formação do convencimento
judicial. O simples fato de se estar recolhido em estabelecimento fora da
comarca já impõe – porque a proposta legislativa usa o verbo dever – a utilização de recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo
real para a realização do interrogatório. E se o indivíduo estiver preso em
estabelecimento a 30km da sede do Juízo Natural, o que demoraria cerca
de 30 a 40 minutos de deslocamento, ainda assim deve ser adotado o interrogatório por videoconferência? Por essa lógica, sim. Se usada uma mínima
dose de razoabilidade desde a análise das circunstâncias do caso concreto,
não, porque se priorizaria o respeito à ampla defesa e, como dito, o princípio da identidade física do juiz, que, em expressão ótima de realização,
requer contato direito e pessoal com o réu na ocasião do interrogatório.17
17.

Para o STJ, o interrogatório por videoconferência ou carta precatória não ofende o princípio da identidade física do juiz (c.f HC 474.360/RJ, Rel. Ministro, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe
19/12/2018;
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O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm sido
permissivos quanto às irregularidades na realização de interrogatório por
videoconferência, já que, mesmo quando não configurada justificativa legal
de realização de videoconferência, não tendo sido decretada a nulidade do ato
se não ficar comprovado prejuízo efetivo à ampla defesa e ao contraditório
(STJ – AgRg no REsp 1374450/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018; STF- HC 106906, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017 )
Se a ausência de previsão legal de uma justificativa razoável para a realização de interrogatório por videoconferência não é capaz de gerar nulidade,
o que mais poderá provocá-la então?
O processo penal brasileiro tem esquecido um referencial primário que
deve acompanhá-lo para que surja na prática como expressão do Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF/88). Alberto Binder (2012, p. 35) é certeiro
nesse ponto: “el proceso en general y el proceso penal en particular, constituyen
básicamente, un sistema de formas, de reglas de actuación que regulan el poder
penal y protegen al individuo”.
As portas estão abertas à virtualização do processo penal.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As medidas apresentadas pelo Projeto de Lei Anticrime para a alteração
do regime do interrogatório por videoconferência (item XV) são, à evidência, materialmente inconstitucionais. Ofendem diretamente as garantias do
devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, LV). Além disso, desconsideram a garantia convencional de o réu estar
presente em contato pessoal e direito com a autoridade judiciária incumbida
de analisar seu caso penal (Convenção Americana sobre Direitos Humanos
– Decreto n. 678/1992 art. 8, 2, “d”, e Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos – Decreto n. 592/1992 art. 14. 3. “d”).
Possuem o declarado propósito de tornar o interrogatório por videoconferência um ato processual comum, do dia a dia forense, retirando-lhe
importante característica que ainda pode justificar sua permanência no sistema processual penal ao lado do direito de presença extraível da autodefesa:
a estrita excepcionalidade que deve reger essa modalidade de interrogatório.
Se criticáveis as expressões jurídicas indeterminadas usadas na atual
redação do art. 185, §2º, do CPP, a perspectiva nesse sentido só tende a
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piorar caso aprovadas as propostas concebidas pelo Ministro da Justiça.
Com a supressão do regime de excepcionalidade, a flexibilização legal do
entendimento do que é ordem pública e o acréscimo de uma nova justificativa economicista para a realização do teleinterrogatório – prevenir custos
com deslocamento ou escolta de presos -, o interrogatório daquele que estiver
preso passará ter a virtualidade como elemento essencial de sua definição.
Se isso de fato se concretizar, o interrogatório, pelo referencial constitucionalista que se lhe deve atribuir, não será mais a excelente oportunidade
procedimental para que o réu exerça sua autodefesa.
Com essas razões, colocadas aqui em síntese conclusiva, afirma-se que,
dentre as mudanças legislativas pretendidas ao regime de interrogatório por
videoconferência, nenhuma delas pode ser aproveitada. Tecnicamente considerados os subsídios dogmáticos que estruturam a perspectiva de um dia
se realizar no Brasil um sistema constitucional acusatório, o que se espera
de uma legislação futura sobre o interrogatório por videoconferência é que
se retire a possibilidade de determinação judicial ex officio – terrível mancha
inquisitória -, deixando às partes o exercício de sua voluntariedade para requerer circunstanciadamente a realização de interrogatório por videoconferência,
que sejam pormenorizadas a situações legais que justifiquem o interrogatório
por videoconferência, sendo imprescindível para toda e qualquer hipótese
consultar o réu, devidamente assistido por seu defensor, sobre seu consentimento em relação a essa forma de interrogatório. Havendo negativa por parte
do réu, inviabiliza-se a realização do interrogatório por videoconferência.
É a estimativa que se faz, pois, a partir do quadro atual legislativo
estabelecido para o interrogatório por videoconferência para que se possa
pensar em um processo penal de menor danosidade possível à ampla defesa
e ao contraditório.
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SODOMA, O PROJETO ANTICRIME E OS
EMBARGOS INFRINGENTES:
DA INCOMPREENSÃO DO INSTITUTO, DA FUTURA INEFICIÊNCIA
DA ALTERAÇÃO PROPOSTA E DAS FALTAS DE TÉCNICA E
QUALIDADE NA ALTERAÇÃO PRETENDIDA

Leonardo Costa de Paula1

1.

INTRODUÇÃO

Sempre que se pensa em embargos infringentes e de nulidade, além dos
recursos no processo penal como um todo, se deve pensar a partir do mito
bíblico da cidade de Sodoma. Essas cidades teriam sido destruídas por conta
da população que praticavam pecados imorais, crimes contra Deus, portanto.
Mas, Deus, em toda a sua misericórdia, não condenou a cidade enquanto em Sodoma tivesse, ao menos, dez justos. Este trecho bíblico ilustra bem
a compreensão do princípio da presunção de inocência. Deve-se notar que o
conto bíblico foca no episódio em que homens queriam abusar sexualmente
dos anjos enviados por Deus (como em Gênesis 19:5), os quais ficaram cegos
enquanto tais anjos permitiam a fuga da família de Ló da cidade. A ordem
era de que os que estivessem sendo retirados, a família de Ló, não poderiam
olhar para trás, já que com isso estariam demonstrando sua conivência com
a cidade, sendo, portanto, culpados dos mesmos atos.
A esposa de Ló desobedeceu a esta norma, olhou para trás e foi transformada em uma escultura de sal, a mesma condenação da população de Sodoma.
Certo é que, para os que creem, esta é uma demonstração clara de
que enquanto há dúvidas, não se pode condenar alguém contra aquilo que
não tenha feito.
Enquanto lá na cidade de Sodoma havia população que Deus, em toda
sua onisciência, soubesse que era conivente ou não com as práticas imorais e
1.
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criminosas da maioria da população, uma legião de criminosos se mantiveram sem condenação até que não se tivesse mais dúvidas de quem é culpado,
quem é inocente e quem era conivente com todas as práticas que lá havia.

2.

DO PONTO DE PARTIDA

O presente estudo focará na pretensão de modificação do atual parágrafo
único do artigo 609 do Código de Processo Penal para uma nova redação em
dois parágrafos que tenta afetar o cabimento do recurso de embargos infringentes e de nulidade para casos em que textualmente esteja expresso o termo
“absolvição” dados em segunda instância por voto não unânime. Desta pretensão de alteração do Código primeiro se demonstrará como é o atual tratamento
do recurso de embargos infringentes e de nulidade, para em seguida traçar
críticas sobre os equívocos cometidos pelo proponente do projeto nominado
“anticrime” e demonstrar sua ineficiência e falta de técnica e qualidade da
medida, pois, no fim, nada se alterará com a redação nova proposta.

3.

DA PREVISÃO ATUAL

A atual previsão legislativa do recurso de embargos infringentes se encontra disposto no parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal.
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência
estabelecida nas leis de organização judiciária. (Redação dada pela Lei nº
1.720-B, de 3.11.1952)
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que
poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão,
na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à
matéria objeto de divergência. (Incluído pela Lei nº 1.720-B, de 3.11.1952)
Para compreender o estágio atual do tratamento dado aos embargos
infringentes e de nulidade há que se ter em mente que, embora pudesse ser
muito melhor sua formulação legislativa e organizacional no conteúdo do
Código de Processo Penal o texto legislativo, de 1952, garante ao réu, submetido a alguma condenação não unânime, o poder de ingressar com recurso
para tornar a parte divergente em maioria em julgamento realizado por outro
órgão colegiado distinto do que o condenou. Este novo julgamento só poderá
discutir, apenas, a parte da divergência na decisão.
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Para explicar o assunto, BADARÓ (2017, p. 293 e ss.) informa que o
Código de Processo Penal não previa originalmente tal recurso e só foi inserido em 1952. Os embargos serão infringentes quando tem por objeto uma
questão de direito material e de nulidade quando tiver relação com questão
processual, dos quais poderia nulificar o processo. BADARÓ (2017, p. 294)
informa que “a razão de ser dos embargos infringentes é o voto divergente.
Embora se costume falar em decisão não unânime, independentemente do
número de integrantes do órgão colegiado, basta um único voto divergente
para que seja cabível os embargos.” e, acrescenta, sustentado em Carnelutti
que “é princípio inconteste que as divergências entre opiniões de diferentes
homens sobre o mesmo objeto, não se explica senão pelo erro de alguns deles;
se não existisse erro, todos estariam de acordo, posto que a verdade não é mais
que una”. (CARNELUTTI, 1950, p. 68 apud BADARÓ, 2017, p. 294).
O posicionamento de Carnelutti se destaca por uma questão muito
simples, a função deste recurso é impedir o erro ou a perpetuação do erro e,
neste caso, não importa se o erro tenha sido praticado por um, dois ou mais
desembargadores, importa, aqui que se uma decisão diverge é denotativo de
que algum erro existe, nem que seja da própria divergência e isso precisa ser
resolvido justamente por ancoragem ao princípio máximo de presunção de
inocência, que obriga se desconfiar de todo e qualquer decreto condenatório
contra a pessoa pois sempre existe o risco da falibilidade humana.

3.1. DA PROPOSTA DE MUDANÇA
Assim, da proposta de mudança composto no projeto “anticrime” há
que se analisar os dois dispositivos frente a frente, e graficamente, pode ser
mais interessante para comparação:
Redação atual

Proposta de alteração

P.ú. Quando não for unânime a decisão
de segunda instância, desfavorável ao réu,
admitem-se embargos infringentes e de
nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de
acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à
matéria objeto de divergência.

§ 1º Quando houver voto vencido pela absolvição em segunda instância, admitem-se
embargos infringentes e de nulidade, que
poderão ser opostos dentro de dez dias, a
contar da publicação do acórdão, na forma
do art. 613. § 2º Os embargos serão restritos
à matéria objeto de divergência e suspendem
a execução da condenação criminal.” (NR)

A principal diferença de redação é que passaria a ser objeto de novo
recurso de mérito, pela defesa, entre a previsão atual e a previsão proposta,
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a ser apenas casos de absolvição no voto divergente. Isso, inclusive, foi o
difundido pela mídia.2
Deste ponto surgem alguns problemas que devem permear a compreensão do segundo grau de jurisdição, dos quais parece não deter conhecimento
o proponente do projeto.
A crítica está dividida em 3 pontos. O primeiro será sobre o funcionamento do segundo grau de jurisdição, que torna imprópria a alteração
proposta. A segunda crítica está pautada no número de decisões que esta
alteração afetaria no todo, e se demonstrará ser ineficiente e descompassada
com a pretensão do proponente. A terceira crítica estará pautada na imprecisão técnica dos fins almejados porquanto nada alterará, no fim, a mudança
proposta para casos apenas de votos divergentes contendo absolvição já que
no Direito não existe a lógica binária.
a) Críticas inerentes ao segundo grau de jurisdição do Brasil Atual
A propositura de um projeto de lei que pretenda alterar o sistema recursal
do Processo Penal brasileiro, deveria se atentar para críticas mais importantes
acerca da formação e atuação dos órgãos colegiados de julgamento em segunda
instância. Vários autores criticam o segundo grau de jurisdição e demonstram a
impossibilidade, real, de discussão colegiada do julgamento em segundo grau.

GIACOMOLLI (2015, p. 316) informa que ao analisar o segundo grau
chega-se a constatação de julgamentos monocráticos, como monossilábicos
‘de acordo’.” A mesma crítica segue ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (2013,
p. 19) explica que “na essência é um segundo julgamento monocrático, haja
vista que, após o voto do relator, quando se esperaria saudável discussão
sobre os fatos e sobre o direito, por parte dos demais componentes do órgão
colegiado, não é raro ouvir o famigerado ‘de acordo com o relator’”.
Tais críticos também são ou foram atores jurídicos que atuaram como
julgadores de segunda instância, portanto, o problema do segundo grau
de jurisdição, efetivamente importante, é que se deve parar de ter uma
aparência de revestimento de órgão colegiado, pois, no fim só ocorrer um
insolente ‘de acordo com o relator’ não é o pretendido para um segundo
2.

Como exemplo do que se poderia extrair da modificação proposta pelo então ministro da justiça: “O
projeto diminui a possibilidade de apresentação de embargos infringentes por parte da defesa apenas se
um dos juízes do colegiado tiver votado pela absolvição total do réu, e não em caso de outras divergências
relacionadas à condenação, como o tamanho da pena.” INFOMONEY. Pacote anticrime de Sérgio Moro
pode atrapalhar a reforma da Previdência de Bolsonaro no Congresso?”. Disponível em: < https://www.
infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7909480/pacote-anticrime-de-sergio-moro-pode-atrapalhar-a-reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-no-congresso>, acesso em 16 de fevereiro de 2019.
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grau de jurisdição propriamente funcional. Neste mar de recursos que o
proponente do projeto de lei tenta alterar por força da falta de celeridade
no início de cumprimento da pena, no fim, a crítica da doutrina pertinente
indica que, na verdade, o julgamento em segundo grau não passa de um
novo julgamento monocrático, na maioria das vezes, e esta deveria ser esta
a preocupação de um gestor máximo da justiça, porém ao que tudo indica
a preocupação é diminuir o número de recursos e só.
Os únicos casos em que se tem certeza que o segundo grau de jurisdição
não atuou como mero órgão pseudo-colegiado são os casos em que se cabe,
ou ainda cabem, embargos infringentes ou de nulidade. Nestes, não se tem
dúvidas de que houve divergência. O desembargador vencido percebe que a
situação é tão grave que se obriga a elaborar um voto divergente sobre algum
aspecto que ele julga tão relevante que decide ir contra a maré e demonstrar
a insatisfação contra o julgado dados pela maioria.
Antes mesmo de se ter em mente se seria necessário reformar tal dispositivo processual o proponente deveria esclarecer qual o motivo de alterar o
julgamento de questões em que constam votos divergentes. Para isso, vamos
analisar os números dos recursos de embargos infringentes e de nulidade frente
ao total de decisões e demonstrar sua total ineficácia para diminuir a morosidade da justiça a partir desta alteração, e, ainda, como já demonstrado, reforçar o
grau de incerteza e de dúvidas acerca do erro em alguma decisão, seja em casos
de absolvição ou de nulidade estará evidenciado um erro, propriamente dito.
b) Número de Embargos Infringentes em relação ao todo.
Uma pesquisa realizada em 2010 demonstra que o número de embargos infringentes no Estado do Rio de Janeiro do ano de 2009 teve um total
de 252 embargos infringentes, compreendidos entre os meses de janeiro a
novembro de 2009. Ou seja, o julgamento de menos de 23 embargos infringentes ou de nulidade por mês.3 No aludido ano, para houve um total de
recursos julgados em decisões de segundo grau de 9.184 decisões. Por mês,
então, 765,33 decisões no total. Ou seja, nem 3% (2,993348%) do total
de decisões do Estado do Rio de Janeiro em 2009 tratavam de decisões em
embargos infringentes ou de nulidade.

Com metodologia similar, ao se consultar o sítio eletrônico do Estado do
3.

Pesquisa realizada por MELCHIOR, Antonio Pedro. Os embargos infringentes e a reforma do código
de processo penal (PL 156/09), in COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda e CARVALHO, Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de. O novo processo penal à luz da constituição, Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011, p. 175 e ss.
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Rio de Janeiro, para o ano de 2018, se procedeu a uma pesquisa semelhante4,
com os termos “embargos e infringentes” 685 resultados, deles, 223 não tratavam de recursos de embargos infringentes ou de nulidade, (casos de recurso
com efeitos infringentes, por exemplo), ou seja, um total de 462 recursos no
ano de 2018, quase 10 anos depois da pesquisa acima referida, alcançou-se
um total de 38,5 embargos infringentes por mês no Estado do Rio de Janeiro.
Pode até parecer que teria ocorrido um crescimento exacerbado, isoladamente comparado com o ano de 2009. Porém, o fluxo de decisões em segundo
grau no Estado do Rio de Janeiro, para o mesmo período de 2018 soma o
número de 21.613, ou seja, mais de 1.801 decisões por mês dadas em segunda instância com o termo recurso. Ora, por questão de política criminal não
parece ser razoável que alterar a previsão do número de 38,5 recursos num total
de 1.801 por mês deva tratar de um problema a se enfrentar. Para que fique
mais claro, apenas 2,137% das decisões de todo o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, em 2018, são de embargos infringentes ou de nulidade.
Destaca-se, pois, em 2009 quase 3% (2,993348%) dos recursos foram
decisões de embargos infringentes ou de nulidade, os dados do último ano,
2018, indicam que o percentual das decisões de embargos infringentes diminui para a cifra de 2,137%. Portanto, já há uma tendência natural para
a diminuição do número de embargos infringentes. O que revalida, ainda
mais, que a preocupação em se alterar a previsão dos embargos infringentes
e de nulidade pelo Ministro da Justiça é imprópria. Este deveria se preocupar
com o acerto das decisões e diminuição dos erros destas, e não diminuir a
probabilidade de decisões melhores.
Além disso, o que deveria preocupar as questões de política pública
em relação ao segundo grau de jurisdição é se fiar que num fluxo de 21.613
decisões em 21.151 decisões se teve a unanimidade. Talvez isso que devesse
preocupar uma propositura de alteração acerca do sistema recursal no Brasil
para evitar que o segundo grau seja apenas um novo julgamento monocrático.
Tudo isso nos leva ao terceiro ponto da crítica, no próximo item.
c) A inexistência da lógica binária na absolvição ou condenação

Substancialmente, o que pretenderia essa proposta de alteração legislativa seria a de não aceitar embargos infringentes ou de nulidade caso não
4.

Se excluiu da pesquisa as seguintes classes: recurso em sentido estrito, habeas corpus, embargos de declaração, ação penal, investigação penal, entre outras classes que não se enquadravam exclusivamente
na identificação de embargos infringentes e de nulidades.
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tratasse de casos expressos de absolvição. Ou isso, ou a alteração não serviria
de nada. Dada a leitura da alteração proposta.
Assim, a técnica legislativa, a um que é questionável, pois, não há caso,
em princípio, que haveria embargos de nulidade que tratasse diretamente
de casos de absolvição. Portanto, talvez falte ao proponente compreensão do
funcionamento do segundo grau de jurisdição ou, talvez falte atenção para o
que se está propondo ou, até, no fim, não passa de mudança inócua.
Ao se tomar por premissa que a lógica deste projeto seria de que no
acórdão vencido deve constar expressamente o termo ‘absolvição’ parece, o
proponente, querer reduzir o direito a uma lógica binária na qual só se tem
duas hipóteses no sistema, ou zero, ou um. Esta lógica binária serve para a
identificação matemática que não se pode aplicar no Direito e na compreensão
de propositura de ações penais e sua consequente condenação ou absolvição.
Já se discorreu sobre a compreensão da lógica vetorial em relação a
análise das forças envoltas em um processo penal, propriamente dita. No
processo, graficamente, se tem a presença de vetores de força entre a pretensão
de condenar estatal frente a pretensão defensiva do réu e o vetor resultante
da atuação do Estado Juiz, in verbis:
O somatório dos vetores presentes na vontade de cada parte no interior do
processo penal, se analisado através de um diagrama, resultará num vetor voltado ao benefício do acusado. Enquanto o acusado carrega o vetor máximo de
resistência, com ou sem a confissão do fato delitivo, a parte ex adversa, que em
regra é o Ministério Público, que carrega dois vetores, quais sejam, o do poder
de punir, cuja realização aponta no sentido de se sobrepor ao vetor do acusado,
afastando o in dubio pro reo; e outro, que comporta a sua função de custos
legis, que é a de pretender proteger com o processo a lei que em seu patamar
máximo seria a de efetivar a vontade presente na Constituição, com todas as
garantias inerentes ao acusado em um processo penal (PAULA, 2013 p. 124).

Isso se complementa com a seguinte explicação:
Na triangulação tradicional da disposição das partes no processo penal podese perceber um esquema por vetores os quais as partes exercem sua vontade.
Do ministério público quando órgão da acusação partem dois vetores distintos, um, que segue em direção à condenação do acusado, enfraquecido
quando da composição do outro vetor, que é o de custos legis, o qual está
direcionado tanto para a aplicação correta da lei penal e processual penal,
quanto no controle dos atos do juiz, através da possibilidade de exercício
do direito de ação e medidas que impeçam abusos deste. Do lado do acusado/imputado, temos um vetor que, espelhando sua vontade, estará sempre
voltado para resistir diametralmente, no sentido de anular as alegações da
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acusação. Tem-se também um vetor isolado que demonstra a única função
do juiz, que é a de protetor das garantias do acusado, mesmo quando for
manifestada em uma sentença penal condenatória, haja vista que esta deverá
estar adequada à proteção do mais fraco. (PAULA, 2013, p. 124)

Portanto, para ficar claro, e para analisar as hipóteses, o voto vencido de
um desembargador pode deixar de reconhecer uma qualificadora (alteração
das penas mínimas), uma majorante (aplica-se fração a sanção estabelecida no
tipo penal) ou agravante (circunstâncias gerais que agravam a pena no art. 61
e 62 CP). Em todos estes casos, mesmo que o proponente do projeto em comento queira o contrário é exatamente a mesma coisa que o desembargador
narrar que absolve o réu pela qualificadora, pela majorante ou pela agravante.
Independentemente da indicação direta de que o desembargador absolveu o
réu para esses casos é, no fim, o mesmo que dizer isso expressamente.
Para aqueles que não se atentaram, a lei não contém texto inútil, portanto, no momento que o proponente indica que com a alteração proposta
ainda caberá embargos infringentes e de nulidade, mesmo que não se trate
diretamente de uma absolvição, questões preliminares dizem, antes, se é caso
de condenação ou absolvição de forma preliminar. Nulidade, portanto, nos
casos de embargos de nulidade, não torna revogado em nada a questão do
voto divergente referente as nulidades processuais.
Posto isso, a tentativa de redução da lógica jurídica para uma lógica
binária do tudo ou nada refletirá, em absoluto, mudança nenhuma nos embargos infringentes e de nulidade, no fim.
Do que se tratou acima há que se perceber, portanto que, primeiro,
embargos infringentes e de nulidade servem, no fim, a reduzir a possibilidade
de erro da decisão. Como há uma decisão possivelmente mais benéfica ao
réu, vencida, há que se aceitar que essa dúvida seja dirimida.
Se uma alteração como a proposta for aprovada o impacto sobre o
todo será de menos de 2,137%, para casos de Estados como do Rio de Janeiro, ou seja, impacto praticamente inútil e falho assim como a pretensão
de alteração proposta.
Por fim, mesmo que a alteração passe a valer, por atecnia e incompletude, no fim, nada faltará a todos os casos em que se cabe embargos infringentes
e de nulidade como atualmente é cabível, irá, por fim, mudar.
Dito isso, a proposta de alteração do parágrafo único do artigo 609 é,
imprópria, insuficiente, ineficiente e atécnica. Uma proposta importante sobre
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os embargos infringentes, para o sistema jurídico brasileiro, deveria ser a que se
propõe a seguir e que deve, efetivamente, ser votado. Com a lembrança, de que
o impacto será de quase 2% das decisões, propriamente, que se mudará com a
alteração e contribuirá com a qualidade da prestação jurisdicional.

3.2. HAVERIA UMA PROPOSTA SUBSTITUTIVA CONSOANTE
COM A CONSTITUIÇÃO E O SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO?
Evidente que uma reforma consoante com os tratados e pactos internacionais, consoante com a Constituição é possível. Nesse caso, deveria ser,
pois, a preocupação de um ministro da justiça que dignifique a Constituição.
Assim, no relatório produzido ao IBADPP acerca das alterações dos Embargos Infringentes e de Nulidade se demonstrou que se pode ter uma previsão
mais técnica e mais coerente com o sistema de garantias que um ministro da
justiça preocupado com o cidadão no sistema de justiça brasileiro, notadamente, o inocente (tal como o caso bíblico narrado no começo da narrativa
deste artigo) deveria ser o foco, assim, se propôs uma alteração para a seguinte
redação dos parágrafos do artigo 609 do Código de Processo Penal:
Art. 609 (...)
§ 1º Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser
opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma
do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria
objeto de divergência podendo o recorrente apresentar prova que sustente sua
alegação perante o órgão que julgar os embargos infringentes ou de nulidade
com as mesmas garantias do primeiro grau de jurisdição.
§ 2º Se a condenação em segundo grau for proveniente de uma absolvição,
ou situação mais benéfica de decisão em primeiro grau, haverá a possibilidade
de impetrar embargos infringentes ou de nulidade a partir da sentença de
primeiro grau em contraposição com o acórdão de segundo grau.

Esta redação, por evidente, se mostra necessária para preservar os direitos e garantias que devem permear o segundo grau de jurisdição. Note-se que
pensar o segundo grau de jurisdição para o culpado sempre resultará em erros
de interpretação. Resultará em diminuição das garantias e, se ao menos fosse
esta a preocupação, melhor extinguir, de vez, o segundo grau de jurisdição.

3.3. E SE VALER A REDAÇÃO DO PROJETO ANTICRIME? O
QUE SERIA MELHOR?
Para melhor esclarecer, se for para alterar a redação do parágrafo do
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artigo 609 do Código de Processo Penal, talvez fosse o caso, logo, de se
extinguir, de uma vez por todas, com o segundo grau de jurisdição inteiro.
Tanto dos Tribunais de Apelação, quanto o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal.
Reduziria apenas, então, à jurisdição única e depois, um grau de revisão
criminal. No fim, é quase isso o que sempre pretendeu o hoje Ministro da Justiça,
pois defendia a execução antecipada da pena logo após a condenação em primeiro
grau, em vários momentos destacaria experiências estrangeiras sobre isso.
É necessário compreender o seguinte, das críticas trazidas pelos doutrinadores que foram ou são julgadores em segunda instância de que o segundo grau
de jurisdição mais parece um novo primeiro grau, com julgamentos monocráticos. Além do fato de que nada garante que a segunda decisão seja propriamente
melhor que a primeira, então, qual a real razão de se manter o segundo grau
de jurisdição se for para ser tratado como pretende o atual ministro da justiça?
Olha o que há muito já tratam clássicos autores sobre recursos, GRINOVER, GOMES FILHO e FERNANDES esclarecem que “nada garante
que a decisão do tribunal seja melhor do que a do juiz de primeiro grau,
que pode ter feito justiça e ver sua decisão reformada. Até porque foi o juiz
recorrido que teve, em geral, o contato imediato com as partes e as provas”
(GRINOVER, GOMES FILHO, FERNANDES, 2009, p. 20), o que é
chamado de princípio da imediação, muito embora não explicado por eles.
Assim, os autores destacam a forte tendência que existe de que o duplo grau
seja “reservado à apreciação das questões de direito, enquanto as questões de
fato não deveriam ser revistas pelo tribunal, a menos que toda a prova fosse
reproduzida em segundo grau” (idem).
Ora, se nada garante que a segunda decisão seja melhor, se eles só se
prestam a fazer análise de direito já que os pactos internacionais que determinam que sejam assegurados os mesmos direitos aos réus que os direitos de
primeiro grau de jurisdição não se asseguram, então, sinceramente, melhor
acabar com o engodo de se manter um segundo grau em que apenas 2%
das decisões são efetivas decisões que se discutiu a causa. Em que nenhuma
delas se permitiu ao réu produzir provas em segundo grau de jurisdição!
Nesse sentido, reformar a lei para colocar o que pretende o antigo juiz
de piso e hoje ministro da justiça pretende, na verdade, só será para manter a
casta dos magistrados de segundo grau que farão mero retrabalho e avaliarão,
apenas a qualidade das questões de direito trazidas pelos juízes de primeiro
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grau, colocando inveja aos concílios da inquisição e até mesmo ao trabalho
de Deus ao deixar de aplicar a pena a Sodoma, por intervenção de Abraão.
Aí, nesse sentido, o certo será, evidentemente, extinguir de vez o engodo
que é o segundo grau de jurisdição.
Nem a fúria punitiva de Deus aceitaria tamanha posição. Deus não
manteria no cargo outro Deus que não o próprio Deus. Segundo os escritos
bíblicos, ele mantém instância única de julgamento e sem acusador.

4.

CONCLUSÃO

Partiu-se do conto bíblico de Sodoma para demonstrar que, embora
Deus seja infalível, até ele preservou uma cidade praticamente inteira de
malfeitores, de imorais, estupradores, violadores e criminosos enquanto estivessem, na cidade, pessoas inocentes.
Até mesmo Deus, no seu auge de fúria punitiva deixara de punir toda
uma população culpada, pois ali havia, e ele na sua onisciência sabia, que
inocentes lá estavam. Quando houve uma visita de anjos à família de Ló,
abusadores queriam violar sexualmente dos anjos, uma heresia. Assim, na
fuga empreendida não poderia a família olhar para trás, que denotaria apego
e vinculação com as práticas comuns da cidade de Sodoma.
A esposa de Ló não obedeceu a ordem e olhou para trás, recebeu a sanção
do resto da cidade bíblica, fora transformada em sal num piscar de olhos.
Mas, na cidade não havia ninguém que Deus suspeitasse da sua possível
inocência.
Nem Deus, perceba-se, até Deus preservou a falibilidade de condenar
toda uma cidade, depois das súplicas de Abraão para preservar o inocente.
Acontece que os homens são falhos, até por isso não são Deuses. E por
não serem Deuses o segundo grau de jurisdição é uma necessidade. E por não
serem oniscientes, a necessidade de se permitir, efetivamente, a produção de
provas em segundo grau é uma necessidade.
Porém, nosso segundo grau de jurisdição é um engodo. Autores clássicos dizem que o segundo grau de jurisdição é mera reanálise de questões de
direito, justamente porque não tem produção de provas. Não se percebeu, à
época, que o erro é não ter produção de provas e proteger todas as garantias
de primeiro grau em segundo grau.
Não se percebia, até então, que o segundo grau é garantia do indivíduo,
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do cidadão, não do promotor, não do juiz, não do ministro da justiça.
Assim, além de atécnica e não se preservar o que se pretende com a alteração proposta no projeto anticrime, ela será ineficiente, pois não condenar
por uma qualificadora, agravante ou majorante é o mesmo que declarar que
se absolve nela. Não se condenar com um aumento de pena é o mesmo que
declarar que se absolveu neste aumento de pena. Se condenar a uma pena
menor é o mesmo que absolver na pena maior.
Além disso, já que os recursos de embargos infringentes e de nulidade
vão dizer, propriamente, sobre casos de absolvição, como não seria caso de
absolvição um voto divergente de nulidade de prova, que é questão preliminar para dizer se alguém cometeu ou não cometeu algo sustentado naquela
prova que seria ilícita? Portanto, no fim, se não é de absolvição que se fala,
do que se falaria? De mera perfumaria?
Então, apesar de que, muitos ainda insistem fingir olhar para frente
se fixando com os olhos do passado. Ao se pensar em segundo grau de
jurisdição deve-se lembrar que até Deus sabia da falibilidade e passou aos
homens, e mulheres, o livre arbítrio. Nesta a esposa de Ló poderia não
ter olhado para trás. E só foi condenada a virar sal quando efetivamente
praticou o ato e Deus teve prova disso.
Como não somos Deuses, como o ser humano é falível, apesar do
que quer fazer crer este ponto da reforma pretendida no projeto anticrime,
a única alteração possível para o artigo 609 do Código de Processo Penal
é a que foi exposta como alternativa. Sem isso, transformaremos juízes em
Deuses e, infelizmente, sem ter Abraão para interceder pelos inocentes.
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ANÁLISE DA PROPOSTA DE INCLUSÃO DOS
ARTIGOS 28-A E 395-A NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL:
PLEA BARGAIN – A JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA

Marcio Guedes Berti1

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Recentemente o Ministro da Justiça apresentou à sociedade o denominado Projeto de Lei Anticrime, propondo mudanças em 14 (catorze) Leis,
entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução
Penal, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Drogas e a Lei de Improbidade
Administrativa.
Referido projeto apresenta propostas polêmicas e de eficácia duvidosa
ao fim a que se destina (combate a violência, a criminalidade e a corrupção).
A aposta de referido projeto reside no endurecimento penal ao propor
penas mais severas para determinados crimes, dificultando as condições para
a progressão de regime com o aumento do tempo de cumprimento de pena,
trazendo novas causas de interrupção da prescrição, acrescentando hipóteses
de legítima defesa para agentes da segurança pública e, dentre outras alterações, introduz a justiça penal negociada ao acrescentar os artigos 28-A e
395-A no Código de Processo Penal.

2.

A JUSTIÇA NEGOCIADA – Plea Bargain
O instituto do plea bargain tem origem no sistema common law e é

1.
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largamente utilizado pelo sistema de justiça norte-americano, sendo que
atualmente sua aplicação já vem sendo questionada por lá, em razão do
encarceramento em massa que produz (estudos indicam que nos Estados
Unidos 95% dos casos penais são negociados).
Após a promulgação da Lei 12.850/13 que introduziu no Brasil o
instituto da delação premiada, e com o surgimento da operação lava jato
em 2014, que passou a utilizar referido instituto para a solução de casos de
corrupção envolvendo políticos e empresários, iniciou-se um movimento
pela criação, no ordenamento jurídico brasileiro, da justiça penal negociada, ou seja, do plea bargain.
Surfando essa onda, o Conselho Nacional do Ministério Público editou
a Resolução nº 181 de agosto de 2017, instituindo o denominado acordo de
não persecução penal. Com isso, algumas Comarcas, a exemplo de Cascavel, no Estado do Paraná, passaram a aplicar referido acordo através de sua
regulamentação por Portaria do Juízo.
Com a edição da Resolução nº 181 de agosto de 2017 pelo CNMP,
duas ADIn’s foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal2, sendo
uma pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB)
e outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); o relator das
ADIN’s é o Ministro Ricardo Lewandoswski, que não apreciou as medidas
cautelares requeridas nas Ações Diretas. Com o ajuizamento das ADIN’s
5790 e 5793, o CNMP editou a Resolução nº 183 de janeiro de 2018, alegando ter suprido as inconstitucionalidades arguidas nas referidas ações em
relação à Resolução 181 de agosto de 2017.
A despeito das inúmeras críticas dirigidas às Resoluções números 181
e 183 do CNMP, sobretudo no que se refere ao desrespeito ao devido processo legislativo e a flagrante usurpação de competência, já que por meio de
Resolução o CNMP tratou de matéria processual penal, o fato é que agora o
Excelentíssimo Ministro da Justiça apresenta um projeto de Lei que institui
no ordenamento jurídico brasileiro a justiça penal negociada.
Sem dúvida é preciso analisar com cautela a proposta de introdução
dos artigos 28-A e 395-A do Projeto de Lei Anticrime ao Código de Processo
Penal por vários aspectos, sobretudo por se tratar de um instituto do common
law, e porque o Sistema Processual Penal brasileiro é inquisitório, como anota
2.

ADIN’s nºs 5790 e 5793.
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Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2017, p. 110):
(...) mostrar que o Sistema Processual Penal brasileiro é inquisitório é despiciendo: hoje ninguém mais, em sendo sério, duvida disso! Afinal, todos estão
sofrendo na carne os resultados dele! E assim não seria, por infindáveis razões,
se o sistema fosse o acusatório, de todo compatível com a CR e encastelado
nela, mas negado na prática.

A proposta apresentada pelo Ministro da Justiça traz a possibilidade de
acordo em dois momentos, sendo um antes do oferecimento da denúncia e,
portanto, ainda na fase investigativa (art. 28-A, cabeça, do projeto), e outro
após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime e até o início da instrução criminal (art. 395-A, cabeça, do projeto).
Porém, antes de analisar o projeto em si, é preciso analisar as implicações de se instituir o plea bargain do common law num sistema que é civil
law e ainda inquisitório.
Pode parecer, num primeiro momento, que o problema afeto ao common
law estaria superado com a previsão dos acordos de não persecução penal3 e
penal4 em lei, contudo, a questão que se coloca é que tratam-se de institutos
importados do common law, sistema sabidamente diferente do nosso (civil
law) em razão da própria natureza de suas bases e estruturas jurídicas. Assim,
ainda que se cogite de previsão legal, as outras implicações que decorrem da
aplicação deles num sistema processual inquisitório permanecem.
Tratando-se de sistema de civil law, todas as bases e estruturas do ordenamento jurídico estão edificados nas leis e na Constituição, sendo esta
que, de cima para baixo em face de um critério de hierarquia de leis, serve
de determinação a todo arcabouço jurídico. Já no sistema common law,
diferentemente, todas as bases e estruturas jurídicas estão alicerçadas em principiologia e que leva em conta aspectos eminentemente morais (costumes).
Isso não significar dizer que o sistema civil law seja imoral, longe disso; a
diferença entre um sistema e outro é que no nosso (civil law) há a incorporação
da moral pelo direito. Logo, como assevera Lenio Streck (2019), “(...) o Direito
não pode ser corrigido pela Moral. Ou seja, juízos morais não podem substituir
a obra do legislador. Uma lei vale por si só (...). (STRECK, 2019, p. 11)
Há, portanto, um oceano separando os sistemas common law e civil law
de modo que não basta que dentro de um sistema civil law exista previsão
3.
4.

Art. 28-A do Projeto.
Art. 395-A do Projeto.
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legal de um instituo que tem origem no sistema common law. E esse imbróglio já ocorre no ordenamento jurídico brasileiro com o instituto da delação
premiada5 (art. 4º, da Lei 12.850/13), pois a despeito da previsão legal, há
inúmeras implicações que, sem dúvida, fulminam o instituto e a lei instituidora de inconstitucionalidades6.
As consequências disso todos nós sabemos, pois os resultados do uso
desenfreado da delação premiada passaram a produzir o que aí está, ou seja,
um processo penal ainda mais inquisitório e mais fragilizado e que transformou os direitos fundamentais em mera perfumaria.
Atualmente o Processo Penal e a Constituição da República não se
comunicam. O Processo Penal é aquele filho rebelde que rejeita tudo que o
a mãe das leis determina, e trilha seu próprio caminho causando incontáveis
prejuízos por onde passa e a situação tende a agravar-se caso o projeto de Lei
Anticrime apresentado pelo Ministro da Justiça venha ser aprovado pelas
casas legislativas e posteriormente promulgado pelo Executivo.

3. SOBRE O ART. 28-A DO PROJETO DE LEI ANTICRIME
(DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)
O projeto de Lei Anticrime, como já pontuado, traz a possibilidade de
realização de acordo em dois momentos distintos, quais sejam: um antes do
oferecimento da inicial acusatória, seja a ação penal privada ou pública (acordo
de não persecução penal), e outro após o recebimento da inicial acusatória e
até o início da instrução criminal, leia-se antes da instrução (acordo penal).
O artigo 28-A trata do acordo de não persecução penal na fase de investigação, no caput, e nos incisos I a V, traz as condições a serem estabelecidas
no acordo, o que pode ocorrer de forma cumulativa ou alternativa.
No § 1º, do art. 28-A, estabelece-se que para se aferir a pena mínima
a ser acordada é preciso levar em consideração as causas de aumento e diminuição de pena, e nos incisos I a IV, do § 2º de referido artigo, estão previstas
as causas que inviabilizam o acordo.
A forma como se dará o acordo vem estabelecida no § 3º, do art. 28-A,
5.
6.

Instituto importado do common law.
Sobre as inconstitucionalidades da delação premiada e da Lei 12.850/2013, vide Jacinto Nelson de
Miranda Coutinho: Delação Premiada (Lei nº 12.850/13): O Judiciário não pode substituir o legislativo
na função legislativa, em Delação premiada no limite: a controvertida justiça negocial made in Brazil
/ Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Aury Lopes Jr., Alexandre Morais da Rosa._ Florianópolis:
EMais, 2018, p. 153/166.
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sendo que o § 4º determina que para sua homologação será necessário realizar
uma audiência específica, onde o juiz deverá verificar a legalidade do acordo e
sua voluntariedade, sempre com a presença do investigado7 e do seu defensor.
Nos termos do § 5º, do art. 28-A, caso o juiz considere inadequadas
ou insuficientes as condições estabelecidas, devolverá os autos ao Ministério
Público para reformular a proposta de acordo de não persecução, com concordância do investigado8 e seu defensor, sendo que uma vez homologado o
acordo os autos serão remetidos ao Ministério Público para que dê início à
sua execução perante o Juízo de Execuções Penais (§ 6º).
O juiz poderá recusar homologação à proposta de acordo, nos termos
do § 7º, caso os requisitos legais não estejam presentes ou quando, na hipótese do § 5º, o acordo não for readequado, caso em que os autos serão
remetidos ao Ministério Público para verificação da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento de denúncia.
Uma vez homologado o acordo, a vítima deverá ser intimada, conforme
determina o § 9º, do art. 28-A.
Havendo o descumprimento da avença, o Ministério Público deverá
comunicar o juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia (§ 10º), sendo que o descumprimento do acordo poderá ser utilizado
pelo Parquet como fundamento para não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do § 11º.
A celebração do acordo de não persecução penal não poderá constar
em certidão de antecedentes criminais, salvo para verificar se o investigado
é reincidente ou se há elementos que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional, que poderá inviabilizar acordo futuro, em face do
disposto no § 12º.
Uma vez cumprido integralmente o acordo, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade do investigado (§ 13º).
Durante a vigência do acordo de não persecução penal não corre a
prescrição (§ 14º).

3.1. DA ANÁLISE DO ART. 28-A
A cabeça do art. 28-A estabelece a possibilidade de formalização de
7.
8.

O termo “investigado” no § 4º do art. 28-A do projeto se dá pelo fato de não existir processo.
Idem.
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acordo de não persecução penal para infrações penais destituídas das elementares violência ou grave ameaça e desde que a pena máxima abstratamente
prevista não seja superior a quatro anos.
De início já se vislumbra uma flagrante inconstitucionalidade no art.
28-A, eis que, ao dispor no § 1º que para o estabelecimento da pena mínima
aplicada pelo acordo deverão ser consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, fere o disposto no art. 5º, incs. LIII (ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente); LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal);
LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes), e LVII (ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória), da Constituição da República.
Trata-se de acordo realizado ainda na fase de investigação, onde a opinio
delicti sequer foi materializada pela denúncia ou queixa, porém, pelo disposto
no § 1º, fala-se em “pena” mínima e “causas de aumento e diminuição”.
Sem dúvida o termo “pena” presente no § 1º, do art. 28-A, tem o sentido de condenação, afinal, só cumpre pena quem foi condenado; reforçando
o sentido de condenação do termo “pena”, está a necessidade de se observar
as “causas de aumento e diminuição” aplicáveis ao caso concreto, sendo certo
que tais circunstâncias somente são verificadas pelo juiz na terceira fase da
dosimetria da pena de uma sentença penal condenatória.
A inconstitucionalidade parece flagrante, pois despreza por absoluto a
jurisdição – necessária para o estabelecimento de uma pena com observância do
devido processo legal com todos os recursos inerentes, nos termos do art. 5º, incs.
LIV e LV – como se não existisse processo penal e, por conseguinte, reserva de
jurisdição; mais ainda, confere um valor probatório àquilo que não é prova,
pois em se tratando de fase de investigação o máximo que se tem são elementos
de informação, já que, como sabido, prova é aquilo que se produz no processo,
em ambiente arejado pelo contraditório, e com reserva de jurisdição.
Registre-se ainda que chega ser absurda a ideia de que um acordo onde
se pretende evitar o processo possa estabelecer pena, condenação; ora, desde
sempre se sabe que não há pena sem processo (nulla poena sine judicio).
Ademais, instala-se um paradoxo, afinal, se o acordo é para evitar o processo,
como pode estabelecer uma pena (condenação)?
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A resposta para a indagação revela o que parece bastante claro pela
proposta, ou seja, que o Processo Penal é desnecessário para estabelecer uma
condenação! Veja-se o absurdo disso, pois o cidadão é privado do devido processo legal com todos os recursos e meios de defesa inerentes a ele, renuncia
ao direito de produzir provas e de contraditar as provas do adversário, e ainda
abre mão de ser julgado pelo Estado-juiz.
Em resumo, o cidadão, sem processo e, portanto, sem prova, é condenado e terá estabelecida, por acordo de não ser processado (eis o paradoxo!),
uma pena, vale dizer, uma condenação. E repise-se que é de condenação
que se trata, tanto que a fiscalização do acordo dar-se-á perante o Juízo de
Execuções Penais, conforme § 6º, do art. 28-A.
E ainda que esse acordo de não persecução penal possa acarretar a
diminuição de até metade da pena, ou implicar a alteração do regime de
cumprimento de pena ou a substituição de pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ainda assim está-se a falar de pena (condenação) sem
processo e, portanto, sem reserva de jurisdição, sem devido processo legal,
sem defesa e sem contraditório.
Eis o problema, aqui, de importar um instituto do common law para o
civil law, pois ainda que haja previsão legal, o instituto por si só vai contra as
bases e estruturas jurídicas do sistema importador. Não há como dar certo;
ao menos não desta forma, afobada e populista.
Outro problema que é gerado e que revela o caráter inquisitório do
sistema Processual Penal brasileiro, reside no fato do juiz ter a prerrogativa
de recusar o acordo quando considerar inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, conforme prevê o § 5º, do art. 28-A do projeto.
É preciso rememorar que se trata de acordo formulado em fase de
investigação, onde sequer há provas, sendo que o juízo de valor utilizado
pelo magistrado para recursar-se a homologar o acordo está justamente na
consideração de que o acordo é inadequado ou insuficiente. A interpretação
mais coerente, ao que parece, é que o juiz, ao entender que o acordo é inadequado ou insuficiente, considera-o brando/permissivo demais, recusando-se,
assim, a homologá-lo. O caráter inquisitório do § 5º, do art. 28-A é claro
como a luz do sol!
Outra questão que se coloca refere-se a rescisão unilateral do acordo
pelo Ministério Público em caso de descumprimento (§ 10), já que pelo caput
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do art. 28-A o acordo exige a “confissão circunstanciada da infração penal”.
Portanto, indaga-se como ficam as informações obtidas pelo Ministério
Público e levadas ao conhecimento do juiz sem o devido processo legal, sem
reserva de jurisdição, sem contraditório e sem ampla defesa? Poderiam elas
servir de embasamento para o posterior oferecimento de denúncia? Poderiam elas servir de fundamento para, aí sim, embasar uma sentença criminal
condenatória? E se o acordo prevê a entrega de documentos, filmagens ou
gravações, poderão eles ser utilizados no Processo Penal?
Destarte, todas estas indagações colocam dúvidas sobre a compatibilidade do plea bargain no sistema Processual Penal brasileiro, pois a par de ser
inquisitório, é sedimentado no civil law.
O projeto silencia sobre o destino dos elementos de informação – não se
trata de prova em que pese sabemos que para eles o valor será de prova qualificada
– obtidos para possibilitar a formulação do acordo. É justo nisso que reside
a incongruência de se pretender, no Brasil, fazer aquilo que o Prof. Jacinto
Nelson de Miranda Coutinho vem chamando de americanização à brasileira.
Ainda em relação ao descumprimento do acordo, o § 11º, do art. 28-A,
permite que o Ministério Público, justo em razão do descumprimento, ao
oferecer a denúncia, não apresente proposta de suspensão condicional do
processo9, violando, assim, um direito público subjetivo do acusado que,
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos pelos arts. 89 da Lei
9099/95 e 77 do Código Penal, tem direito ao sursi processual.
Não se desconhece parte da doutrina e da jurisprudência que entende
que a suspensão condicional do processo não constitui direito público subjetivo do acusado e sim um poder-dever do Ministério Público10, contudo,
pensamos que esta não é a melhor, mais correta e democrática leitura acerca
do instituto, mas, ao contrário, aquela que entende que se trata de direito
público subjetivo do acusado11.
9.

10.
11.

Art. 89 da Lei 9099/95: Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 91.265/RJ, Relator Ministro Feliz Fischer, data do julgamento
27/02/2018, data da publicação DJe 07/03/2018; STJ, AgRg no RHC 74.464/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.
STJ, HC 322.355/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
16/06/2015, DJe 25/06/2015; STF, HC 136053, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, Processo Eletrônico DJe-201 DIVULG 21-09-2018 PUBLIC 24-09-2018.
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Deste modo, o projeto mergulha ainda mais o Processo Penal brasileiro no sistema acusatório, negando a ele qualquer espaço democrático e de
estabelecimento de garantias individuais.

4. SOBRE O ART. 395-A DO PROJETO DE LEI ANTICRIME (DO ACORDO PENAL)
O art. 395-A do projeto de Lei Anticrime, trata do acordo penal (e não
do acordo de não persecução12), que poderá ser entabulado pelo acusado e
pelo Ministério Público ou pelo Querelante após o oferecimento da denúncia
ou da queixa, até o início da instrução processual, ou seja, antes da instrução.
A cabeça do art. 395-A não estabelece pena mínima, tampouco faz
referência à presença das elementares violência ou grave ameaça como condição para o estabelecimento do acordo, de modo que é possível afirmar que
qualquer crime admite negociação através de acordo penal, inclusive aqueles
que não admitem acordo de não persecução penal, já que o art. 28-A limita
a aplicação deste para crimes desprovidos das elementares violência e grave
ameaça e com pena máxima abstrata não superior a quatro anos.
Os incs. I a III, do § 1º, do art. 395-A, estabelecem os requisitos que
deverão constar do acordo penal, sendo eles a (i) confissão circunstanciada
da prática da infração penal; (ii) o requerimento de que a pena privativa
de liberdade seja aplicada dentro dos parâmetros legais e considerando as
circunstâncias do caso penal, com a sugestão de penas em concreto ao juiz;
e (iii) a expressa manifestação das partes no sentido de dispensar a produção
de provas e de renunciar ao direito de recurso.
As penas em caso de acordo penal poderão ser diminuídas em até
metade ou poderá ser alterado o regime de cumprimento de pena ou promovida a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do caso e o grau
de colaboração do acusado para a rápida solução da lide penal, conforme
§ 2º, do art. 395-A.
Caso haja cominação de pena de multa, deverá obrigatoriamente constar do acordo e se houver produto ou proveito da infração identificados, ou
bem de valor equivalente, a sua destinação também deverá constar do acordo,
nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 395-A.
12.

O acordo previsto pelo art. 28-A é para evitar o processo, daí tratar-se de acordo de NÃO persecução
penal.
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Havendo vítima decorrente da infração penal, o acordo deverá prever
valor mínimo para a reparação dos danos por ela sofridos, sem prejuízo da
vítima propor ação civil ex-delicto no juízo cível (§ 5º).
A homologação do acordo dar-se-á em audiência na qual o juiz verificará a sua legalidade e voluntariedade, devendo, para tanto, ouvir o acusado
na presença de seu advogado (§ 6º), podendo o magistrado recusar-se a
homologar o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração ou se as
provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes para uma
condenação criminal (§ 7º).
Uma vez homologado, para todos os efeitos, o acordo será considerado
sentença condenatória (§ 8º).
Se por qualquer motivo o acordo não for homologado, deverá ser desentranhado dos autos, ficando as partes proibidas de fazer quaisquer menção
aos termos e condições então pactuados, tampouco o juiz em qualquer ato
decisório, conforme prevê o § 9º, do art. 395-A.
O acordo deverá necessariamente estabelecer o cumprimento de parcela de pena em regime fechado caso o acusado seja reincidente ou exista
elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas (§ 10º).
A formalização do acordo exige a concordância de todas as partes,
não sendo a falta de assentimento suprível por decisão judicial, podendo o
Ministério Público ou o Querelante deixar de celebrar o acordo com base na
gravidade e nas circunstâncias da infração penal, nos conformes do § 11º,
do art. 395-A.

4.1. DA ANÁLISE DO ART. 395-A
Tal como ocorre com o art. 28-A do projeto, o acordo penal previsto
pelo art. 395-A também padece de inconstitucionalidade, por ferir o disposto no art. 5º, incs. LIII (ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente); LIV (ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal); LV (aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes), e LVII
(ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
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penal condenatória), da Constituição da República.
Registre-se que a cabeça do art. 395-A estabelece um marco temporal
processual máximo para que o acordo seja celebrado, sendo ele “até o início
da instrução”, o que significa dizer que o acordo penal somente poderá ser
elaborado antes da instrução processual.
Sabe-se que a instrução processual se dá justamente para possibilitar
a produção das provas em juízo, de modo que ao estabelecer como lapso
temporal processual máximo “até o início da instrução”, o acordo despreza o
processo penal. Justo por isso, há flagrante violação ao devido processo legal
e, por consequência, ao contraditório e ampla defesa.
Não bastasse estas inconstitucionalidades, a possibilidade do acordo
penal para todo e qualquer crime – já que o art. 395-A não faz qualquer
ressalva -, outro questionamento se apresenta e refere-se aos crimes de competência do Tribunal do Júri.
Portanto, a indagação que se faz é: seria possível a formulação de acordo
penal em crimes dolosos contra a vida, usurpando a competência material
do Tribunal do Júri?
Parece que caso se admita a formulação de acordo penal para crimes
dolosos contra a vida e os que lhe são conexos, haveria uma flagrante violação
ao disposto no art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”, da Constituição da República;
portanto, mais uma inconstitucionalidade.
Tal como ocorre com o acordo de não persecução penal, o acordo penal
substitui a sentença penal condenatória, tanto que uma vez homologado,
por expressa disposição do § 8º, do art. 395-A, será considerado sentença
penal condenatória.
Causa perplexidade pensar que a atuação do magistrado, em casos tais,
é apenas verificar a “legalidade” e a “voluntariedade” do acordo, reduzindo-se
a mero homologador (§ 6º), pois é o acordo firmado entre acusação e acusado que irá estipular a pena, vale dizer, a condenação, ou seja, o Ministério
Público ou o Querelante substituirão o Estado-juiz no seu papel de aplicar
o direito e exercer a jurisdição, e estipularão, através de acordo, a pena que
o acusado deverá cumprir e o seu regime de cumprimento.
Frise-se que não há pena sem processo e não há condenação sem provas
e sem sentença, afinal, nulla culpa sine judicio (princípio da culpabilidade),
nulla accusatio sine probatione (princípio acusatório ou da separação entre o
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juiz e a acusação).
De tal sorte, o Ministério Público terá, sem dúvida, um plus em suas
atribuições, pois a par de ser o titular da ação penal pública, será, também,
por assim dizer, quem irá condenar, introduzindo-se em uma competência
que deveria ser única e exclusiva do Estado-juiz. Aqui parece ser inequívoco
o viés inquisitório, já que aquele que acusa, também “julga”; e pior, julga
sem provas, sem processo e sem juiz.
Não é sem razão que Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr. (2018,
p. 26) alertam para o fato de que:
A tal ponto pode chegar a degeneração do sistema que, de forma clara e
inequívoca, o saber e a razão são substituídos pelo poder atribuído ao Ministério Público. O processo, ao final, é transformado em um luxo reservado
a quem estiver disposto a enfrentar seus custos e riscos, conforme a doutrina
de Ferrajoli.

Registre-se que o § 7º, do art. 395-A, tenta conferir um “q” de legalidade ao acordo, ao determinar que o juiz não o homologará se a proposta
das penas for “manifestamente ilegal” ou “manifestamente desproporcional”
à infração ou se “as provas existentes no processo forem manifestamente
insuficientes para uma condenação”.
Sabemos que por aqui a mentalidade inquisitória predomina o inconsciente da grande maioria dos magistrados, que ao não se colocarem no lugar
que deveriam estar, vale dizer, equidistante das partes, acreditam que devem
sim combater o crime, e justo por isso dificilmente deixarão de homologar
o acordo caso o mesmo seja manifestamente prejudicial ao acusado; já o
contrário, sabemos pela prática, não acontecerá com tanta frequência.
Demais disso, ao dizer que o juiz pode recusar-se a homologar o acordo
quando a proposta das penas for “manifestamente ilegal” ou “manifestamente
desproporcional”, permite que o magistrado, sem prova e sem processo, faça
juízo de dosimetria de pena, o que lhe é reservado apenas quando da prolação
de sentença penal condenatória, onde, exaurida a instrução, com base em
todos os elementos de prova angariados aos autos, são (ou deveriam ser!)
analisados minuciosamente.
Para além, é mister alertar para o fato de que a redução da pena, a
alteração de regime de cumprimento ou a substituição de pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos preconizados pelo § 2º, do
art. 395-A, decorrem exclusivamente de um critério de discricionariedade
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e oportunidade conferidos à acusação, com base na gravidade do crime, as
circunstâncias do caso e o grau de colaboração do acusado para a rápida
solução do litígio.
Sendo assim, quer se trate de acordo de não persecução penal, quer
se trate de acordo penal, o processo se faz imprescindível para que seja estabelecida uma condenação. Eis a razão pela qual a presunção de inocência
ganha contornos relevantes, justo porque só pode ser elidida por condenação
criminal transitada em julgado, sob pena de violação ao art. 5º, inc. LVII, da
Constituição de República13.
Naquilo que se refere à necessidade de desentranhamento do acordo
penal dos autos se por algum motivo ele não for homologado, ficando as
partes proibidas de fazer quaisquer referências aos termos e condições então
pactuados, sendo defeso ao juiz, igualmente, mencioná-lo em qualquer ato
decisório, conforme determinado pelo § 9º, do art. 395-A, pode parecer,
num primeiro momento, suficiente para não macular o processo.
Diante disso, a pergunta que fica é: até que ponto o desentranhamento
físico do acordo dos autos pode, realmente, apagar da memória do julgador o
que ele tomou conhecimento ao lê-lo? Será que é possível apagar da memória
aquilo que se leu? Ou a pessoa esquece a história que leu em um livro por
que ele se perdeu? Imagine a seguinte situação: a pessoa assiste a um vídeo,
e nele Fulano é filmado cometendo um suposto crime; posteriormente, a
gravação é destruída. Mas será que com a destruição, aquilo que se viu e que
agora não se pode mais ver, foi, também, destruído da memória? Será que
aquele que assistiu ao vídeo, ao ver Fulano, não lembrará da filmagem? E ao
vê-lo e lembrar da filmagem não pensará: eis o Fulano do vídeo, que estava
cometendo um suposto crime.
Portanto, é preciso ter muita cautela, eis que mesmo que o acordo seja
eliminado fisicamente do processo caso por algum motivo não tenha sido
homologado, não significa dizer que, de alguma forma, não poderá influenciar o juiz quando for prolatar uma sentença, pois ainda que o magistrado
não se dê conta, o seu psíquico estará a todo momento lhe dizendo: Fulano
confessou, ele mesmo disse e, inclusive, assinou aquele acordo. Justo nisso
reside o risco que o acordo penal ainda que desentranhado dos autos pode
causar caso algum cidadão inocente confesse que cometeu um crime, apenas
13.

Art. 5º, inc. LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória; (...)
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para se livrar do processo e suportar uma “pena mais branda”.

consequências serão extremamente maléficas para a sociedade.

No mais, é extremamente temerário aceitar que para ter “direito” ao
acordo penal, o acusado deva, obrigatoriamente, manifestar-se expressamente
dispensando a produção de provas e renunciando ao direito de recorrer, conforme inc. III, do § 1º, do art. 395-A, do Projeto, de modo que aqui, ao que
parece, há uma flagrante inconstitucionalidade no que se refere ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição e ao duplo grau de jurisdição, contemplados nos
incs. XXXV e LV, respectivamente, da Constituição da República, sem contar
que coloca de cabeça para baixo o princípio da legalidade (art. 5º, inc. II, da
CR) já que obriga o acusado a fazer (renunciar ao direito de recorrer) e a deixar
de fazer (deixar de produzir provas), para que possa formular o acordo penal.

Além disso, o direito de defesa é profundamente abalado, pois para
“ter direito” aos acordos de não persecução penal e penal, o investigado/
acusado deve confessar o crime, e renunciar aos direitos de produzir provas
e de recorrer para as instâncias superiores, abrindo mão do processo e, portanto, do devido processo legal, bem como abrindo mão de ser julgado pelo
Estado-juiz, cujo papel será reduzido ao de um homologador.

É inconcebível um instituto que exige que o cidadão, para ter direitos, deve, antes, renunciar outros direitos; e direitos fundamentais, como o
devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório.

5.

CONCLUSÕES

Como visto são muitos os questionamentos que podem recair sobre a
implementação da justiça penal negociada no sistema penal brasileiro com a
inclusão dos arts. 28-A e 395-A no Código de Processo Penal, como pretende
o projeto de Lei Anticrime apresentado pelo Ministro da Justiça.
As inconstitucionalidades são muitas, e para além delas, é preciso questionar se, deveras, essas propostas de mudanças legislativas serão eficazes no
combate da violência, da criminalidade e da corrupção.
Não bastasse isso, o sistema prisional no Brasil é precário, violador
sistemático de direitos e garantias fundamentais da população carcerária,
tanto que questionado pela Arguição de Descumprimento Fundamental nº
347 perante o Supremo Tribunal Federal.
Sem dúvida a implementação da justiça penal negociada aumentará
de forma significativa a enorme população carcerária já existente no Brasil,
o que causará ainda mais problemas sociais, pois o projeto atuará em duas
frentes no que diz respeito ao aumento do número de presos no Brasil, ou
seja, facilitando o encarceramento através do plea bargain de um lado, e
dificultando a progressão de regime e estipulando o início do cumprimento
de pena em regime fechado, de outro.
Isso tudo somado, ocasionará um colapso no sistema carcerário cujas

Ao que parece o projeto traz em si mais um caráter simbólico do que
especificamente soluções efetivas de combate à criminalidade, à violência e à
corrupção, criando na sociedade uma falsa percepção de segurança.
O endurecimento penal nunca se mostrou instrumento hábil e capaz
de diminuir a violência social; exemplo disso é a Lei Maria da Penha, que
em vigor desde 2003 mostrou-se ineficaz no que diz respeito à proteção da
mulher, tanto que os números de violência contra a mulher não diminuíram,
pelo contrário, tanto que em 2015 o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos sofreram alteração com a Lei 13.104/15, para prever o feminicídio
como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e para inseri-lo no
rol dos crimes hediondos.
O debate sobre propostas drásticas no sistema penal, com reflexos
relevantes e perniciosos para o sistema carcerário, deve ser amplo e não
pode ser fruto do populismo de um governo autoritário, seja ele qual for. A
análise técnica, desprovida de paixões e sem apelos midiáticos, é que deve
mediar o debate.
Nossa democracia é tardia e apesar dos 30 (trinta) anos da promulgação
da Constituição da República, ainda lutamos para conseguir efetivá-la.
Mudanças na legislação certamente são necessárias, porém, o Estado,
ao invés de apenas se preocupar com o endurecimento penal, não deveria
poupar esforços para implementar uma sociedade mais justa e igualitária, fornecendo educação, saúde e infraestrutura de qualidade sobretudo às camadas
mais pobres da população, o que certamente iria contribuir de maneira muito
mais eficaz para redução dos índices alarmantes de violência e criminalidade,
deixando de lado o discurso pragmático de rigidez penal como solução para
os problemas sociais.
Sendo assim, parece evidente a incompatibilidade dos institutos dos
acordos de (i) não persecução penal e (ii) penal, importados do common law,
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com o sistema Processual Penal brasileiro, cuja estrutura é inquisitorial e
alicerçada no civil law, na medida em que, como visto, na prática, ofendem
o (i) devido processo legal; (ii) o contraditório e a ampla defesa; (iii) a inafastabilidade da jurisdição; (iv) o duplo grau de jurisdição, enfim, uma série de
violações que não permitem sejam eles adaptados ao nosso Processo Penal.
E é disso que se trata: uma adaptação precipitada que pode levar o sistema
Processual Penal e, sobretudo, o sistema carcerário, ao colapso.

“INFORMANTE DO BEM”? OU A RECEPÇÃO E O
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO COMO “BEM”?
Márcio Soares Berclaz1
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INTRODUÇÃO

Especificamente no âmbito da investigação preliminar, muitas são
as questões. Sabe-se que o modelo atual (investigação preliminar policial) é inadequado e não tem trazido resultados. A bastante comum falta
de recursos humanos e materiais das polícias somados à militarização da
Polícia Militar e sua desintegração com a polícia investigativa (que não
raro depende de cessões ilegais dos Municípios ou tem que dar conta de
presos por conta da falta de vagas do sistema penitenciário, para ficar em
dois exemplos emblemáticos) e aos altíssimos e preocupantes índices de
letalidade e de não resolução de crimes falam por si só.
Questão crucial é o quê e como fazer, especialmente quando, no plano
criminal, tem-se dois Anteprojetos de Código Penal (PLA 236/2012) e
Processual Penal (PL 8045/2010) há bastante tempo tramitando no Congresso Nacional.
O denominado “Projeto de Lei Anticrime” (que em verdade não se trata
de um projeto de lei, mas de proposições feitas de modo não suficientemente
contextualizado) apresentado pelo ex-juiz e hoje Ministro da Justiça Sérgio
Moro, composto de 19 (dezenove) itens, trata de diversos pontos, um dos
quais, na verdade o último deles, diz respeito “à introdução do ‘informante
1.
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de bem’ ou do whistleblower”.
A proposta teria encaixe previsto nas disposições da Lei 13.608, de 10
de janeiro de 2018, que “dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de
denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações
policiais; e altera o art. 4º da Lei 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para
prover recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para esses fins”.
Objetivamente, propõe-se um acréscimo sucessivo de três letras ao texto
original do artigo 4º, que trata de estabelecer que os entes federativos, “no
âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de recompensa
pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou apuração de crimes ou ilícitos administrativos” (4-A, 4-B e 4-C)
e alguns parágrafos.
O presente artigo objetiva descrever as proposições, criticá-las e apresentar propostas de aprimoramento legislativo relativamente aos temas
ventilados.

2.

ANALISANDO CRITICAMENTE AS PROPOSIÇÕES

A partir da ideia de “recompensa”, o artigo 4º-A, prevê a manutenção de
“unidade de ouvidoria ou correição” com o objetivo de “assegurar a qualquer
pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a Administração
Pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público”, estabelecendo, no parágrafo único, que a partir da consideração
de que quando o relato é “razoável” seria possível assegurar “proteção integral
contra retaliações” e isenção de “responsabilização civil ou penal”.
A primeira crítica estrutural que deve ser feita decorre do fato de que a
localização da pretendida inclusão em uma lei federal específica para o tema
das denúncias e da recompensa para questões que dizem respeito a institutos
penais, processuais penais ou mesmo de execução penal, deveria ser feita
de outro modo. Não tem sentido em se misturar questões penais, cíveis e
administrativas em um diploma que, originariamente, diz respeito à auxílio
das “investigações policiais”.
De outro lado, já que vivemos em um Estado Democrático de Direito,
é evidente que qualquer pessoa, cidadão ou cidadã, já tem o “direito de relatar” informações sobre esses ilícitos, o que pode ser feito de múltiplas formas,
não necessariamente em órgão de ouvidoria ou de correição, os quais, aliás,
de modo geral, são pouco conhecidos e pouco acessíveis ao público de modo
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geral, o qual está mais acostumado com o atendimento ao público cotidiano
das instituições e suas respectivas repartições.
Não se pode olvidar que vivemos um período de transparência, potencializado não só pelo texto do artigo 37 da Constituição, mas pela edição
relativamente recente da Lei de Transparência (Lei 12.527/11).
Ainda, merece destaque a infeliz equiparação de ouvidoria com órgãos
de correição, pois tratam-se de funções institucionais sobremaneira distintas. Enquanto a ouvidoria é um canal de busca ativa e de interação com
a sociedade para prestação de esclarecimentos, formulação de reclamações
e também, se for o caso, recebimento de denúncias, a Corregedoria dos
órgãos públicos, de modo geral, tem funções de orientação e fiscalização das
instituições. Embora quaisquer desses órgãos possa servir como fonte para
apuração e processamento de informações relevantes sobre ilícitos repassadas
por qualquer pessoa, destacá-los expressamente essa missão como se estivessem a cumprir algo de especial não colabora para legitimar a proposta como
se essa representasse algum tipo de inovação ou aprimoramento qualitativo.
Agravando o problema, curioso que a proposta mencione que somente
o relato tido como “razoável”, conceito geral indeterminado e desacompanhado de qualquer critério mais objetivo, será merecedor da “proteção
integral contra retaliações” ou mesmo isenção de responsabilidade. Nesse
ponto, diversos são os problemas.
O primeiro passa pela excessiva abertura semântica da expressão razoável, ainda mais no campo penal, no qual, a despeito da previsão da
garantia da duração razoável do processo estar inscrita como garantia constitucional fundamental no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição, ainda
assim não se consegue que a sua previsão seja cumprida, especialmente por
uma gritante falta de determinação e repercussão nos institutos próprios do
campo processual penal, no caso, processo e procedimento, inclusive pela
absoluta falta de previsão de sanção para a sua inobservância, como bem
ressalta a doutrina de Aury Lopes Junior.
A promessa de “proteção integral”, além de não estar delimitada objetivamente, mostra-se vaga e, via de consequência, de escassa factibilidade.
Se a “proteção integral” de crianças e adolescentes, prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), está longe de ser assegurada no
plano da realidade, maior ainda é a distância para que colaboradores, informantes ou testemunhas possam estar sob o abrigo desse tipo de proteção.
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De outro lado, não é menos inadequada a previsão do artigo 4º-B, na
qual consta o “direito de preservação da identidade” do informante, salvo
casos de “relevante interesse público” ou “interesse concreto para a apuração
dos fatos”. A proposta incorre em duplo erro. Primeiro, porque, quando se
vive em democracia, em tempo de transparência, como regra, o máximo que
pode ocorrer é retardamento da identificação de um informante-denunciante, qualquer que seja a sua condição. Prometer qualquer coisa diferente disso,
no atual contexto da legislação, é dar um “mergulho no vazio”. Segundo,
porque as expressões que ressalvam o tal “direito de preservação da identidade” ostentam largo alcance.
A continuidade da proposição é ainda mais problemática ao dar a entender que a autoridade processante (que, por sinal, não é definida, podendo
se entender que nessa condição pode estar tanto o titular da ação penal no
caso da investigação preliminar ou o próprio membro do Poder Judiciário na
hipótese de já existir processo criminal) poderá “determinar” ao “autor” (na
verdade, ao informante denunciante) que “opte entre a revelação da identidade ou a perda do valor probatório do depoimento prestado”.
Ora, determinar que alguém exerça uma opção, por si só, já não é
propriamente uma escolha, mas uma pressão para uma obrigatória tomada
de posição. Dizer que ao informante-denunciante restaria a opção de aceitar
a revelação da sua identidade ou arcar com a perda do valor probatório do
depoimento é colocá-lo no “centro” de uma responsabilidade que, em verdade, na medida em que o fato já chegou ao conhecimento das autoridades,
não mais lhe pertence o controle e o direcionamento.
Do mesmo modo, a previsão do parágrafo segundo do mencionado
dispositivo de que “ninguém poderá ser condenado apenas com base no
depoimento prestado pelo informante, quando mantida em sigilo a sua
identidade” também é de pouca serventia para impedir os infelizmente
costumeiros abusos. Sabe-se que o mesmo já ocorre com a deficiente redação do artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, segundo o qual
o juiz não pode fundamentar “sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação”, preceito repetida e diariamente desrespeitado em diversas decisões criminais país afora, especialmente porque
qualquer fração, ainda que mínima, já seria suficiente para se dizer que isso
assim ocorreu de modo não exclusivo.
Por fim, ainda nesse ponto, chama atenção a previsão do consequente
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parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, no sentido de que a revelação da
identidade somente poderia ser efetiva com o respeito de um prazo prévio
de 30 (trinta) dias e com a concordância do denunciante-informante, como
se esse tivesse o protagonismo e o total controle da sua informação depois
de repassá-la às autoridades.
Por derradeiro, a proposição do artigo 4º-C, ao mesmo tempo em
que se reporta à Lei 9.807/99 (que “estabelece normas para a organização
e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas
ameaçadas”, além de instituir “Programa Federal de Assistência a Vítimas
e a Testemunhas ameaçadas” e dispor sobre a “proteção de acusados ou
condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal”), assegura ao informante a
“proteção contra ações ou omissões”, tudo em vista o novamente mencionado “direito de relatar”.
Enquanto o “caput” do artigo 4º aponta hipóteses de retaliação ao
exercício do direito de relatar que podem ocorrer no campo das relações
de trabalho, os parágrafos do mencionado dispositivo procuram estabelecer
consequências e sanções para os possíveis atos de “retaliação ao informante”,
além de previsão de “ressarcimento em dobro”, “dano moral” e possibilidade
de recompensa em 5% do valor porventura recuperado como benefícios.

3. PROPOSTAS DE REDAÇÃO ALTERNATIVAS (ANULAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MODIFICAÇÃO)
Diferente do conteúdo do que ora se apresenta, para a finalidade proposta, existem medidas simples e factíveis que, além de não conflitarem de
modo material ou formal com a previsão de dispositivos constitucionais e
da própria legislação, ostentam maior grau de realização e de factibilidade
ao que se propôs.
As mudanças começam pela adequada seleção de uma denominação
em português (e, portanto, livre de anglicismos desnecessários) capaz de dar
conta do papel que essa fonte de informações que, no futuro, pode permitir
a descoberta e a produção de meios de prova.
Para além do sujeito que é portador da informação, o que deve ser
qualificado como de boa ou má qualidade é o conteúdo da mensagem, não
propriamente o seu emissor, de modo que a introdução do “informante do
bem” pode ser substituída por uma expressão menos classificatória e mais
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democrática, como noticiante, representante, controlador social ou mesmo
colaborador cidadão.
A “maior recompensa” que um cidadão pode ter quando decide empenhar-se para contribuir para a revelação ou desvelamento de um ilícito
em relação ao qual tem conhecimento deve-se mais à consciência coletiva
e sensibilidade social do que propriamente para obter benefícios privados
diretos e imediatos. Decisivo para não frustrar esse cidadão consciente é
que haja atenção e interesse de parte dos órgãos públicos que recebem a
informação. Mais do que isso, permitir que o representante, controlador
social ou colaborador cidadão acompanhe de modo particular e próximo a
evolução e a eventual consequência, ainda que parcial, da denúncia que fez,
inclusive com a utilização de mecanismos da tecnologia da informação, já é
um incentivo simples e muitas vezes bastante para estimular o exercício da
cidadania (fundamento da República, conforme artigo 1º, II, da Constituição) e o desenvolvimento deste tipo de atitude.
Especificamente para casos em que a obtenção ou desenvolvimento de
apuração da apuração puder ser estimulada por benefícios econômicos diretos ou indiretos, melhor será organizar e prever que setor de investigação
da Polícia Civil ou Federal, para situações comprovadamente excepcionais
e complexas, mediante monitoramento e controle, disponha de normatização que regulamente a remuneração ou compensação de “fontes” capazes de
revelar informações, por mais que esse tipo de iniciativa possa surtir efeitos
em face de determinado tipo de criminalidade apenas e não propriamente
para o enfrentamento dos delitos que o polêmico “Projeto de Lei Anticrime” propõe enfrentar.
Dessa forma, caso se pretenda analisar o artigo 4º-A, melhoria seria se
a sua redação fosse construída nos termos seguintes:
“Artigo 4º-A. A Administração Pública Direta (União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios) e Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), em quaisquer de seus
órgãos ou repartições gerais ou especializados (controle interno, ouvidoria, corregedoria, entre outros), deverá receber, por qualquer meio
físico ou digital, notícias ou informações de ilícitos sobre situações de
corrupção envolvendo a Administração Pública tanto no plano criminal
como cível, as quais deverão ser objeto de formal registro para posterior
triagem e classificação por setor próprio a partir de critérios objetivos
indicativos da relevância ou da qualidade da informação, inclusive a existência ou não de documentação, tudo para que haja encaminhamento ao
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setor competente tanto da Polícia Civil ou Federal e Ministério Público,
inclusive de modo a permitir posterior acompanhamento e monitoramento de parte da origem da informação.
Parágrafo primeiro. Considera-se situação de corrupção envolvendo a
Administração Pública qualquer situação de ilícito cível capaz de configurar improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92 ou
mesmo ilícito criminal tipificado como crime contra a administração
pública previsto no Código Penal, no Decreto-Lei 201/67, na Lei de
Licitações (8.666/93), na Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/98) e na
Lei 12.850/13.
Parágrafo segundo. Excepcionalmente, em casos de investigações complexas, a Polícia Civil ou Federal poderá dispor de recursos orçamentários
próprios e específicos para a realização das investigações, incluindo-se a
possibilidade de oferecimento de recompensas e benefícios financeiros
imediatos para remuneração de “fontes” de informação ou para a realização de atos investigatórios pertinentes à apuração dos fatos”.

De outro lado, a respeito do sigilo de fonte do representante, vale
dizer, no que diz respeito à preocupação que a fonte tenha sua identidade
preservada tanto quanto for possível, melhor e mais ético será classificar
este sujeito voluntário e interessado em compartilhar a notícia ou a informação em duas categorias, “equivalente a anonimato” ou “identificado”.
A primeira situação, sempre excepcional, pode abranger aqueles cidadãos
que, esclarecidos e conscientes de que a informação ou notícia em momento subsequente ou futuro poderá ser revelada ou rastreada até a origem,
antes de uma formal tomada de declarações, precisam ter o direito de não,
em respeito ao seu direito de livre manifestação, concordarem com essa
declaração formal, ocasião em que, no máximo, poderiam ser atendidos
em situação “equivalente a anonimato” (já que a vedação do anonimato é
para a liberdade de pensamento, não para a liberdade de expressão), tudo
isso para que a informação inicial sirva, ao menos, como notícia recebida
em condição de anonimato para propiciar avaliação sobre a possibilidade
de desenvolvimento de atos de investigação posterior.
Desse modo, assegura-se de modo mais ético e efetivo a preservação
da identidade do portador da notícia, o qual, desde o começo, na condição
de representante, controlador social ou colaborador voluntário, precisa ter
condições de bem refletir e avaliar qual postura pretende efetivamente adotar.
De nada adianta criar a ilusão ao sujeito que procura a autoridade de
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que o seu nome será mantido sob um suposto inviolável sigilo. Esse, é sempre
contingente, excepcional e temporário, não podendo incidir, por exemplo,
em relação ao advogado dos eventuais investigados ou mesmo na hipótese
de a situação ensejar a propositura de demanda judicial, a qual, na regra, está
submetida ao regime da publicidade.
Acredita-se que um mecanismo mais eficaz para estimular que o cidadão seja preservado da revelação da sua identidade é assegurar uma forma de
atendê-lo com discrição e diligência para colhimento da informação, inclusive com a opção de que não seja revelada ou materializada desde o princípio
a sua identidade, a fim de que, a partir do desdobramento dessa fonte, seja
possível desenvolver trabalho investigativo posterior e mais aprofundado.
Nessa condição, deverá o cidadão representante, controlador social
ou colaborador ficar ciente de que sua informação excepcionalmente repassada sob condição e regime equivalente à anonimato via de regra não
permitirá a adoção de providências judiciais mais efetivas para a apuração
dos fatos, exceto se houver descoberta de fontes de prova identificadas e
regulares posteriores.
Se até mesmo o cidadão que está na condição de testemunha pode ter
justificável escusa ética ou moral, como o receio ou temor de represálias, para
desobrigá-lo a declarar o que sabe sobre determinado fato, em respeito ao
direito e relativa inviolabilidade de sua intimidade (artigo 5, X, da Constituição), com mais razão há de se permitir que o sujeito que tem conhecimento
de uma determinada notícia relevante possa repassar o fato ao conhecimento
da autoridade sob protocolo equivalente a anonimato, ficando a sua identidade apenas registrada, ainda assim a partir de cautelas objetivas de restrição de
acesso, para fim de controle interno, sem que possa vir a ser posteriormente
revelada sob qualquer hipótese.
Dessa forma, ainda que se deseje dispor de preposição específica sobre
o ponto, melhor será que esta seja lavrada nos termos seguintes:
“Artigo 4º-B. O representante, controlador social ou colaborador voluntário que apresentar, compartilhar ou distribuir notícias ou informações
de ilícitos sobre situações de corrupção envolvendo a Administração Pública, tanto no plano criminal como cível, terá o direito de recusar-se
a realizar formal tomada de declarações identificada, ocasião em que
poderá limitar-se a apenas repassar o conhecimento que tem sobre os
fatos em regime equivalente a anonimato, hipótese na qual apenas será
identificado de modo limitado e para fim de controle e registro interno
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do órgão. Na ocasião, será formalmente esclarecido de que este tipo de
informação pode limitar ou mesmo inviabilizar a plena a atuação dos
órgãos de investigação na busca de encaminhamentos relativos ao caso”.

Por derradeiro, para além das disposições já constantes na Lei 9.807/99,
há de se assegurar, por intermédio de acréscimo à Lei 7.347/85 (Lei da Ação
Civil Pública), que a possibilidade de proteção contra ações ou omissões que
possam atingir o sujeito responsável pelo compartilhamento da informação de
modo mais objetivo e factível, permitam que este receba, de modo temporário,
proteção policial e direito a inclusão em programas de proteção equivalentes à
permitir a proteção da sua vida e de seus familiares, contanto que preenchidos
requisitos objetivos a serem definidos e delimitados de modo democrático de
modo dialogado com o Parlamento e com a própria sociedade.
Se fosse o caso de insistir em redação do artigo 4º-C, esta poderia se
dar nos termos seguintes:
“Artigo 4-C. Ao representante, noticiante, controlador social ou colaborar voluntário que agir na forma indicada nos artigos anteriores
será assegurada proteção policial e direito a inclusão em programas de
proteção necessários para a proteção da sua vida e de seus familiares,
contanto que preenchidos requisitos objetivos a serem estabelecidos em
legislação própria”.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por mais que o “pacote” de proposições, a despeito da sua ausência de
fundamentação, do seu flagrante caráter “simbólico” de um governo recém
iniciado, possa ter sido idealizado com a boa intenção de aproveitar o tempo
de discussão das polêmicas “delações” ou “colaborações premiadas” para desejar ampliar a possibilidade do surgimento de outros sujeitos interessados em
apresentarem denúncia de ilícitos de qualquer natureza, não é preciso muito
esforço para apontar a insuficiência e a quase inutilidade da proposição, da
maneira como posta. Se a ideia for mantida, precisa ser redimensionada e
reformulada em outras bases para que possa ter algum tipo de aceitação.
Três diretrizes merecem enunciação preliminar.
Primeira: a construção de um “pacote” não pode se dar por medidas
simplistas desacompanhadas de uma robusta justificativa analítica acerca dos
fatos da qual provenham dados e fundamentos que permitam compreender as razões e argumentos capazes de justificar a pretendida mudança, sob
pena de posição contrária soar como uma proposta desastrada, superficial e
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panfletária, que apenas busca granjear impacto positivo na opinião pública
e o no senso comum sem uma suficiente reflexão séria sob o ponto de vista
político e técnico-jurídico.
Segunda: a opção por um “pacote” que propõe acréscimo feito em legislação federal sem a pertinência para abranger todos esses variados assuntos
precisa apostar no aprofundamento da discussão já existente sobre o diploma
penal e processual penal já disponível e submetida ao Congresso Nacional há
bastante tempo. Esse é um caminho que deveria ser priorizado.
Terceiro: a natureza desse “pacote” que agregou vários assuntos sem
que entre eles haja uma verdadeira epistemologia comum, sem que o ponto
de partida tenha sido previamente definido a partir da realização de um
diagnóstico sobre as reais causas e os problemas relacionados à temática da
“corrupção, o crime organizado e crimes praticados com grave violência à
pessoa” (artigo 1º), as quais, a propósito, exigem soluções diferenciadas e
próprias para cada uma dessas temáticas.
Justamente por conta disso que as propostas acima formuladas deveriam
limitar-se a tratar de uma dessas perspectivas (por exemplo, a corrupção),
sem prejuízo de que gradualmente, na medida do sucesso da sua eventual
implementação, possam ser estendidas no futuro para outros delitos, o que
deve ser feito não de modo genérico (por exemplo, crimes cometidos com
violência contra a pessoa) mas da forma mais delimitado possível (por exemplo, crimes dolosos contra a vida).
De qualquer forma, partindo do pressuposto de que o atual Governo
pretende submetê-las ao Parlamento, é preciso partir do alerta e pressuposto
de que a ideia das tais proposições precisa estar em estrita conformidade com
a Constituição e com a legislação esparsa, o que não impediria a obtenção de
resultados desde a intenção original de possibilitar estímulo à maior participação do cidadão na corrupção como problema que aflige o Estado.
Para tanto, a mudança precisa começar pela redefinição do infeliz e
curioso título do que ora se propõe (“informante do bem”), o qual deve ser
substituído por uma expressão menos classificatória e mais democrática, como
noticiante, representante ou mesmo colaborador do Estado e do poder público.
Como já dito, o que deve ser efetivamente qualificado de boa ou má
qualidade é o conteúdo da mensagem, não propriamente o seu emissor. Ora,
a informação é que pode ser classificada como boa ou má, producente ou
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contraproducente, geral ou específica, relevante ou irrelevante, independente
da condição do sujeito que a emite, o qual deve estar livre de rótulos maniqueístas de “anjo” ou “demônio”.
Outra providência estruturante decorre da percepção de que a posição do cidadão que busca atendimento para representar, exercer controle
social ou colaborar voluntariamente com a atuação do poder público precisa
estar bem definida desde o primeiro momento do atendimento ao público
realizado ou da informação recebida, para o que se exige que o Estado não
só atue a partir de uma ética exigente (e não simplesmente pragmática ou
utilitarista), mas também treine e dê suficiente formação continuada a seus
agentes. Condição prévia para que haja tomada de decisão quanto a repasse
ou compartilhamento de informação é que o sujeito revelador disponha de
concordância esclarecida e informada de todos os desdobramentos pertinentes da sua conduta, inclusive dos riscos porventura envolvidos, o que, no
plano da inevitável organização administrativa, precisa estar suficientemente
normatizado e previsto tanto no plano criminal como no cível.
No plano criminal, como já insinuado, tais questões devem estar
preferencialmente explícitas ou complementadas no Código de Processo
Penal e nas normativas relacionadas à regulamentação da investigação preliminar complementares, inclusive nas Resoluções do Conselho Nacional
do Ministério Público.
No âmbito cível, para além de aprimoramento normativo da própria
Lei de Acesso à Informação, há de se respeitar a necessidade de atualização
e aprimoramento da Lei 7.347/85, como também nas normativas que, no
plano cível, regulamentam o andamento do Inquérito Civil e dos expedientes
que lhe são subsidiários no âmbito do Ministério Público brasileiro (procedimento preparatório e notícia de fato, por exemplo).
Muito mais poderia ser dito, porém, diante do prazo exíguo em que foi
possível examinar o tema, essas são impressões preliminares que se submete
a consideração e crítica.
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PROJETO DE LEI ANTICRIME E SUAS
OBSCENIDADES:
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO ITEM XIV, SOBRE DESMEMBRAMENTO
E REUNIÃO DE PROCESSOS EM CASOS DE CRIMES FUNCIONAIS

Elmir Duclerc Ramalho Junior1

1.

INTRODUÇÃO

Como se sabe, o Projeto de Lei “Anticrime”, encaminhado recentemente pelo Ministro da Justiça ao Congresso Nacional, pretende introduzir
alterações em diversos diplomas legais, inclusive no Código de Processo Penal,
dentre as quais destacamos a criação de um “art. 84-A”, com o seguinte teor:
“Se durante a investigação ou a instrução criminal surgirem provas de crimes
funcionais cometidos por autoridade com prerrogativa de função, o juiz do
processo extrairá cópia do feito ou das peças pertinentes e as remeterá ao
Tribunal competente para apuração da conduta do agente, permanecendo
a competência do juiz do processo em relação aos demais agentes e fatos.
Parágrafo único. Poderá o Tribunal competente para apuração da conduta
do agente com prerrogativa de função determinar a reunião dos feitos, caso
seja imprescindível a unidade de processo e julgamento.”

O objetivo do presente trabalho é contribuir, no âmbito de obra coletiva do Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP, com a
análise crítica desse tópico do “Projeto Moro”, a partir de algumas premissas
a seguir estabelecidas.
Na perspectiva de um processo penal constitucional, democrático e
orientado por princípios, assume-se, desde já, que as normas de competência,
no âmbito processual penal, são verdadeiros consectários lógicos do princípio
do Juiz Natural e cumprem a função precípua de assegurar a sua efetividade.
Isso porque, a proposta de alteração toca justamente em temas
1.
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importantes relacionados ao direito de saber, antes mesmo da prática criminosa, qual o será o juiz responsável pelo julgamento, como, por exemplo,
a temática da perpetuatio jurisdicionis, do tempus regit actum e da própria
hierarquia de normas sobre competência.
A ideia, portanto, é realizar uma revisão teórica de tais temas, à luz da
Constituição, para em seguida tecer algumas considerações sobre o impacto
que se espera das mudanças anunciadas.
Por fim, para melhor entender o espírito da reforma, pretendemos
circunscrevê-las ao cenário mais abrangente das transformações sofridas
pelo direito processual penal, desde pelo menos as primeiras décadas do
Século XX.
A hipótese com a qual trabalhamos e que pretende unir esses dois
aspectos do trabalho é de que as propostas de alteração legislativa, inclusive
estas que analisaremos mais detidamente, só podem ser bem entendidas
como manifestações contemporâneas do bom e velho autoritarismo jurídico-político que está na base de nossa formação colonial e que atravessa toda a
nossa história, marcadamente no Século XX e início de Século XIX, e mesmo
depois do marco de uma Constituição democrática, promulgada em 1988.
Justo por isso, ditas propostas não resistem a cinco minutos de crítica
constitucional, como se verá.

2. JUIZ NATURAL, REGRAS E CLASSIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA
A Jurisdição tem sido compreendida pela doutrina como um poder-dever
do Estado de solucionar os conflitos surgidos na sociedade, substituindo-se à
vontade das partes envolvidas. Nas sociedades modernas, por outro lado, o
poder estatal e o poder jurisdicional, particularmente, estão divididos e atribuídos a órgãos diversos, pelo que se chega ao conceito tradicionalmente aceito
de competência como sendo “medida” ou “limite” da jurisdição.
Na perspectiva do Moderno Estado Democrático de Direito, ademais,
esse parcelamento do poder jurisdicional é feito a partir de normas jurídicas
espalhadas pelos diversos níveis hierárquicos da pirâmide que representa o
ordenamento jurídico de cada país. Assim é que, no Brasil, há normas sobre
competência na Constituição Federal, em pactos e tratados internacionais,
nas constituições dos diversos Estados federados, na legislação ordinária, e
nos regimentos internos dos tribunais.
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No texto da Constituição Federal, aliás, encontram-se as mais importantes normas jurídicas que tratam de competência no processo penal, e que
traduzem o chamado princípio do juiz natural, conforme os textos do artigo
5º, XXXVII e LIII, que rezam:
XXXVII – “não haverá juízo ou tribunal de exceção”.
LIII – “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente”.

É preciso ter em mente, inicialmente, que o princípio em questão está
posto no texto constitucional como uma garantia vinculada ao devido processo
legal e ao sistema acusatório de processo penal, já que, em última análise, o que
se busca é assegurar uma atuação realmente imparcial do órgão jurisdicional
responsável pelo caso. A lógica que o inspira está assentada na presunção de
que a escolha do juiz, feita somente depois do fato acontecido, sempre causará
suspeitas sobre a legitimidade dos critérios utilizados para a sua escolha e, o
que é pior, sobre a influência que qualquer das partes possa ter exercido nesse
sentido. Ao contrário, se o juiz competente puder ser conhecido de antemão
pelo acusado, será muito mais difícil suspeitar de sua parcialidade.
Assim, em função de sua importância para a construção de um processo
penal garantista e democrático, o princípio do juiz natural tem sido apontado
pela doutrina, não sem razão, como pedra de toque da disciplina jurídica da
competência no processo penal, baliza para a interpretação e critério para a
aferição da constitucionalidade da produção legislativa infraconstitucional.
Antes de tudo, é de fundamental importância compreender a lógica
conforme a qual essas normas são criadas. É fácil notar, na verdade, que qualquer que seja o nível hierárquico da norma de competência, existe sempre
um padrão na sua elaboração, isto é, o legislador parte sempre da constatação
de que a estrutura dos órgãos jurisdicionais, no Brasil, é extremamente complexa – ou seja, há inúmeros órgãos jurisdicionais agrupados em categorias
distintas e com funções distintas, que devem dar conta de categorias diversas
de processos, ou de atos diversos dentro da mesma relação processual.
Produzir uma norma de competência, portanto, significa sempre identificar alguma característica especial de um determinado processo, a partir
dos elementos da causa (partes, pedido e causa de pedir), que justifique a sua
remessa para um órgão jurisdicional específico, e é justamente a partir desses
critérios que doutrina constrói a classificação da competência Temos, assim:
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competência de justiça; competência funcional (vertical e horizontal);
competência de foro (ou territorial); competência de juízo; competência
em razão da matéria; competência em razão da pessoa; competência
em razão do local do crime; competência em razão do domicílio do
réu; competência em razão de conexão ou continência; competência por
prevenção e distribuição. As quatro primeiras categorias (justiça, funcional,
territorial e juízo) têm a ver com as diferenças que podem ser observadas entre
órgãos jurisdicionais; as cinco categorias seguintes (matéria, pessoa, local
do crime, domicílio do réu, conexão/continência) têm a ver com diferenças
entre os processos (os seus elementos da causa), e justo por isso funcionam
como critérios em razão dos quais se deve levar esse ou aquele processo para
esse ou aquele órgão jurisdicional; as duas últimas categorias (prevenção e
distribuição) constituem critérios subsidiários, quando os critérios tradicionais não estabelecem diferenças entre os processos.

3. O JUIZ NATURAL E AS CAUSAS DE MODIFICAÇÃO
DA COMPETÊNCIA
Visto que o princípio do Juiz Natural exige que o juiz do caso seja conhecido a priori, antes mesmo da ocorrência do fato criminoso, é intuitivo
que se indague sobre sua convivência com causas de modificação posterior
da competência, isso por conta do potencial de retirar o processo das mãos
do juiz originalmente estabelecido e submetê-lo à apreciação de um outro,
ainda que aproveitando os atos já praticados, por conta do regra do art.
2º, do CPP, que, ao preconizar a aplicação imediata da lei processual penal
nova, consagra o chamado princípio do tempus regit actum, segundo o qual
a validade de um determinado ato deve ser aferida em função das regras que
vigiam ao tempo em que foi praticado.
A questão é saber se o tempus regit actum, no caso específico das normas
de competência, no que permitem a mudança do juiz durante o processo, não
entraria em rota de colisão com o princípio do Juiz Natural que, ao contrário,
deveria ter como consequência direta a da perpetuatio juridictionis, vale dizer,
a imutabilidade do órgão julgador, imune a qualquer modificação posterior,
de fato ou de direito.
Na verdade, ainda que a perpetuatio jurisdictionis não esteja prevista
como regra geral, no CPP, existem vários dispositivos que determinam a
manutenção da competência definida inicialmente, mesmo que por força
de algumas outras circunstâncias específicas.
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Veja-se, por exemplo, a hipótese do art. 81, caput, do CPP. Segundo o
citado dispositivo legal:
“Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que
no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir
sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se
inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais
processos.”

Como se sabe, a conexão e a continência funcionam como causas de
determinação da competência, ou seja, se entre duas infrações penais se verificar algum vínculo daqueles previstos nos arts. 76 e 77 do CPP, eles devem ser
processados e julgados conjuntamente, o que significa dizer que, pelo menos
para um deles, a competência vai ser estabelecida em função da competência
para processar e julgar o outro. Conforme a regra do art. 81, todavia, ainda
que o juiz competente (excepcionalmente) para as duas infrações venha a
proferir uma sentença absolutória ou de desclassificação em relação a algum
deles, deverá continuar competente para os demais. Ou seja, mesmo desaparecendo a circunstância (conexão ou continência) que determinava a
competência, ainda assim o juiz continua competente para os demais processos; numa palavra, pode-se dizer que a sua competência fica perpetuada,
imunizada contra modificações posteriores (KARAM, 2002, p. 70).
Situação parecida é aquela prevista no art. 74, § 3º, do CPP, que reza:
“Art. 74 – [...]
§ 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à
competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a
desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá
proferir a sentença (art. 492, § 2º)”.

A diferença, no caso, é que a competência não permanece exatamente
nas mãos do Tribunal do Júri, mas de seu presidente. Além disso, cumpre
esclarecer que, com as alterações produzidas no CPP pela Lei 11.689/08,
onde se lê art. 410 e art. 492, § 2º (no texto do art. 74 § 3º ) deve-se ler art.
419 e art. 492, § 2º, do CPP.
Em qualquer caso, todavia, as modificações posteriores são desconsideradas para efeito de alterar significativamente aquela competência que foi
estabelecida inicialmente.
Veja-se, ainda, que afora essas hipóteses expressamente previstas, há
quem sustente a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis mesmo
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naqueles casos de simples modificação legislativa. É o caso, por exemplo, de importante decisão do TJ do Rio Grande do Sul – acórdão nº
70003736428, da lavra do Des. Amilton Bueno de Carvalho, de cujo teor
destacamos o trecho abaixo transcrito, em que se discutia a ampliação
da competência dos juizados especiais criminais produzida pela Lei nº
10.259/2001,2 e as consequências dessa ampliação para os processos que
já corriam nas varas criminais:

segundo pensamos, a partir das mudanças trazidas pela Lei nº 11.719/08,
que alterou a redação do art. 399, § 2º, do CPP, para dizer que o juiz que
presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

Penal. Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Porte e Disparo de Arma
de Fogo. Competência. Isonomia. Derrogação do artigo 61 da Lei 9.099/95.
Retroatividade da Lei Nº 10.259/01.

A conexão e a continência estão tratadas nos artigos 76 a 82 do CPP,
embora haja na própria Constituição Federal alguma referência à matéria.

– Com o advento da Lei nº 10.259/01, restou ampliado o conceito de
infração penal de menor potencial ofensivo, por exigência da isonomia
Constitucional.
– O comando normativo contido no art. 2º, da Lei nº 10.259/01 possui
contornos penais suficientes a atrair a observância imperativa do disposto
no inciso XL do rol das garantias constitucionais (art. 5º).
– As demandas iniciadas antes de 14.01.02 tramitarão no juízo comum,
assegurado ao réu os benefícios da Lei nº 9.099/95.
– Recurso provido, em parte, por unanimidade.

Essa orientação, aliás, parece mais acertada. É que o problema não
deve ser tratado apenas no nível da interpretação literal e sistemática do
CPP. Ao contrário, qualquer interpretação das normas de competência
deve partir, antes de qualquer coisa, de sua vinculação aos princípios consagrados na Constituição Federal, e não resta dúvida de que o princípio
da perpetuatio jurisdictionis, mais que uma simples regra de racionalização
da prestação jurisdicional, funciona como um extraordinário reforço ao
princípio do juiz natural.
É imperioso reconhecer, contudo, que a tendência da doutrina e da
jurisprudência pátrias, em casos assim, tem sido pela aplicação irrestrita das
regras dos arts. 2º, 108 e 109 do CPP, mas esse panorama bem pode mudar,
2.

A Lei nº 10.259/2001, ao disciplinar os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, redefiniu o
conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, até então regulado pela Lei nº 9.099/95 (Lei
dos Juizados Especiais). Conforme o art. 61 da Lei nº 9.099/95, tais infrações seriam aquelas cuja
pena máxima não seja superior a um ano. A Lei nº 10.259, conforme se depreende da leitura do art.
2º, parágrafo único, considera infrações de menor potencial ofensivo os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a dois anos, ou multa. Entende-se, contudo, que não é possível a convivência de
dois conceitos diferentes de infração de menor potencial ofensivo, um para a Justiça Federal e outro para
a Justiça Estadual, sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia e proporcionalidade.
Tem-se, portanto, que houve derrogação do art. 61 da Lei nº 9.099/95 pelo art. 2º da Lei 10.259/01, para
criar um novo conceito de infração de menor potencial ofensivo, mais abrangente que o imeiro.

4. AS NORMAS DE CONEXÃO E COMPETÊNCIA E SUA
(NÃO) INCIDÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDAS

Também aqui têm-se normas que levam em conta elementos da causa
de pedir e que determinam, a priori, a competência jurisdicional de foro e,
em alguns casos, até mesmo a competência de juízo.
O que inspira as regras de competência de que estamos tratando é um
ideal de uniformização dos julgados. Trabalha-se, em última análise, com a
seguinte lógica: se duas infrações não guardam entre si qualquer relação de
conexidade, elas devem ser julgadas cada uma a seu tempo oportuno, conforme a marcha de cada processo, e pelo juiz competente à luz dos critérios
expostos até aqui; mas se há alguma relação de conexão ou continência entre
elas, para evitar que haja decisões díspares, é melhor que sejam processadas
e julgadas conjuntamente, e por um único juiz, mesmo que, para isso, pelo
menos uma delas deixe de ser julgada no momento próprio e pelo juiz (que
seria) competente, à luz dos critérios tradicionais.
Para o tema trabalhado, importa ter em mente que as normas que
regem a competência por conexão e continência, inclusive aquela que impõe
a unidade de processo e julgamento, em tais casos, têm sede no Código de
Processo Penal (art. 79, caput, do CPP), e não deveriam ser capazes de afastar
a incidência de normas constitucionais de competência que estabelecem o
juiz natural para processar e julgar os crimes naquelas hipóteses.3
Na verdade, algo semelhante só será possível, a rigor, quando a própria
3.

Para KARAM, “As regras infraconstitucionais que disciplinam a atribuição da competência pela vinculação das causas, em nenhuma hipótese, podem se sobrepor às regras constitucionais concretizadoras do princípio do juiz natural. Quando em confronto com regra constitucional sobre competência,
a conexidade de causas deixa de ser fator determinante da competência, não podendo levar à reunião
das ações. [...] Da mesma forma, a incidência da regra contida no inciso III do art. 78 do Código de
Processo Penal, que estabelece a prevalência do órgão jurisdicional superior, há que se condicionar ao
que dispõem as regras constitucionais que definem a competência originária dos órgãos de diferentes
categorias, só se podendo considerar a vinculação entre as causas como fator determinante da reunião
das ações se com esta não se vulnerar o princípio do juiz natural concretizado por aquelas regras” [...]
(KARAM, Maria Lucia. Competência no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
75).
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Constituição admitir essa hipótese. Veja-se, por exemplo, o que dispõe o art.
52, I, da CR: compete privativamente ao Senado Federal: processar e julgar o
Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem
como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles (grifamos).
Em casos assim, ainda que a própria Constituição diga outra coisa
sobre a competência para processar e julgar Ministros de Estado nos crimes
de responsabilidade (como de fato diz: art. 102, I, c, da CR), é forçoso reconhecer que, se os crimes forem conexos (conforme as regras do art. 76) com
os do Presidente da República, todos devem ser julgados pelo Senado Federal.
A contrario sensu, se a própria Constituição Federal estabeleceu que
certas espécies de crime devam estar afetas a determinados órgãos jurisdicionais, não se pode cogitar de unidade de processo e julgamento, ainda que se
verifique, num determinado caso concreto, alguma relação de conexidade
entre um crime dessa categoria e uma outra infração, afeta à competência
de um órgão jurisdicional diverso. Isso porque, reconhecer aplicar a regra
da unidade, em casos assim, significa privar o acusado, por meio de uma
norma infraconstitucional, de ser julgado pelo seu juiz natural, estabelecido
constitucionalmente.
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por órgão superior, prosseguindo em relação aos demais. Ao órgão superior
caberá decidir se avoca os demais acusados, sempre que a unidade de processo
e julgamento for “imprescindível”.
Conforme o tratamento dispensado hoje à matéria, o juiz processante
deveria declinar de sua competência em favor do órgão superior que, à luz
do art. 80, do CPP, poderia determinar a separação, excepcionalmente.
Aparentemente, portanto, aquilo que era regra (a atração de todos os
corréus pelo que detém o foro privilegiado) virou exceção, e vice-versa, e,
à luz do que foi sustentado em tópicos anteriores, o projeto mereceria até
elogios, na medida em que procura claramente limitar as possibilidades
de atração de corréus e a consequente modificação do seu Juiz Natural,
constitucionalmente estabelecido, pela incidência de regras infraconstitucionais relativas a conexão e continência. Num certo sentido, portanto, a
inovação parece (apenas parece) vir em reforço ao princípio do Juiz Natural,
mas não é isso o que se pretende, absolutamente. Se forem consideradas
as conhecidas críticas à morosidade dos órgãos colegiados na condução de
ações penais originárias, será necessário concluir que as razões para essa
alteração repousem justamente na crença de que os órgãos monocráticos
são mais eficientes para tornar mais célere o curso do processo e dar uma
resposta mais rápida à sociedade, vale dizer, uma condenação mais rápida,
como se espera de uma legislação anticrime.

Não obstante esse entendimento ter sido acolhido em decisões importantes do STF4, há algum tempo foi editada a Súmula nº 704, em sentido
diametralmente oposto, dispondo que não viola as garantias do juiz natural,
da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão
do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados,
e esta tem sido a forma de proceder, de um modo geral, dos órgãos jurisdicionais de 2º grau, Brasil adentro, que, eventualmente, aplicam a regra do
art. 80, do CPP, para separara os processos, sempre que jugam conveniente.

Ademais, nem mesmo como efeito colateral e não pretendido seria
possível imaginar algum reforço à ideia de Juiz Natural, uma vez que, a par
de instituir a separação como regra, o projeto mantém a possibilidade de
avocação em relação aos corréus que não têm a prerrogativa de foro, quando
for imprescindível, deixando, contudo, ao bel prazer do juiz (tão ao gosto do
Sr. Ministro da Justiça) a decisão sobre esta “imprescindibilidade”.

5. O IMPACTO DO PROJETO MORO NO TRATAMENTO
DE CORRÉUS COM/SEM PRERROGATIVA DE FORO

6. A INSPIRAÇÃO AUTORITÁRIA DO PROJETO, TAMBÉM NESSE TÓPICO

Como visto acima, conforme as regras que se pretende criar, se no curso
da investigação ou processo a autoridade responsável detecta a possível participação de pessoas com prerrogativa de foro, não deve declinar totalmente
de sua competência, senão em relação ao implicado que deva ser julgado

Como visto acima, alteração proposta pensa as regras de competência
não na perspectiva do reforço ao princípio constitucional que lhes confere
sentido (Juiz Natural), mas num ideal de eficiência que se confunde com
rapidez na punição e concentração de poderes nas mãos do juiz, e essa parece
ser a tônica de todo o projeto que foi apresentado ao Congresso Nacional
por um governo que, já nos primeiros 100 dias, dispensa apresentações, em

4.

Veja-se, por exemplo, o HC 69325-3, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.06.1992, RTJ
143/925.
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termos de retrocessos autoritários.
Aliás, falar do contexto autoritário que o país está experimentando,
especialmente no âmbito do processo penal, renderia não apenas um novo
artigo mas uma biblioteca inteira, mas basta ter em mente que o projeto foi
elaborado por ninguém menos que um ex-juiz que aceitou o cargo de Ministro depois de ter condenado justamente o maior opositor do seu atual chefe,
inviabilizando a sua candidatura, num processo permeado de reconhecidas
ilegalidades, todas elas chanceladas pelo TRF-4, sob (apenas) o argumento
da excepcionalidade da situação.
A bizarrice do contexto, portanto, pede algum comentário sobre a
leitura que se pode fazer das alterações propostas no projeto à luz das transformações sofridas pelo processo penal brasileiro, ao longo do século XX e
início se Século XXI, sobretudo no que se refere à sua interface com a política.
No particular, impossível ignorar o tirocínio de Ricardo Gloeckner
(2018), segundo quem o que marca ditas transformações é a absorção acrítica de uma teoria (geral) do processo de matriz europeia impregnada de
ideias radicalmente antidemocráticas, disfarçadas sob a capa de tecnicismo
e instrumentalidade eficientista. Aliás, o significante instrumentalidade seria
responsável por condicionar uma série de reformulações sobre o tecnicismo
processual penal, a ponto de se questionar se seria possível falar dele de uma
forma “divorciada” da semântica política autoritária, mesmo após o advento
da Constituição de 1988.
O que se segue ao longo da obra do professor paranaense é a tentativa
de identificar as principais fontes do discurso político no Brasil do início do
Século XX (sobretudo a 2ª e a 3ª décadas), que era declaradamente autoritário, renegando, como “ideias fora de lugar” o liberalismo (conservador)
que dava sustentação ao Império e à 1ª República, em nome de uma espécie
de democracia autoritária, isto é, da implantação de um regime autoritário
como uma etapa necessária à democracia, sob o argumento de acelerar o
crescimento e a entrada do Brasil no rol de países civilizados.
No particular, são investigadas e expostas a crítica as trajetórias e ideias
de intelectuais como Oliveira Vianna, Alberto Torres e Francisco Campos,
com especial destaque deste último, figura absolutamente proeminente no
Estado Novo de Vargas e cujas atividades como homem de Estado incluem
a reforma do sistema de ensino nacional e de várias legislações, com uma
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ênfase toda especial no papel do Estado, no desenvolvimento nacional e, em
termos de política criminal, na ideia (urgente) de defesa social, permitindo
que o processo penal se tornasse um receptáculo desta ideologia, mediante o
conceito de instrumentalidade do processo. Em síntese, seria possível afirmar
que o processo penal seria um instrumento de defesa da sociedade contra o
crime e esta seria a razão fundamental pela qual tal arquétipo normativo de
instrumentalidade jamais poderia servir, simultaneamente, para a defesa de
direitos e garantias fundamentais.
Resulta daí que será confiada ao juiz essa função extraprocessual de
“combate” à criminalidade, Assim se compreende, aliás, o abandono da
concepção “duelística” de processo em favor de uma concepção autoritária,
cujo elemento chave é justamente esta aposta no magistrado como sujeito
processual dotado de amplos poderes e pronto a garantir a sociedade os
que ameaçam a sua segurança, algo que continua impregnado na forma de
fazer processo penal, mesmo após o encerramento do ciclo autoritário de
1964 a 1985, que Gloeckner chama de “pós-acusatório” brasileiro, graças a
ressignificações das práticas punitivas mediante operações de transformação
semânticas (“eufemismos”), com fins ao reequilíbrio discursivo.
E seria justamente o conceito de instrumentalidade (em duplo sentido,
como instrumentalidade do direito processual, em face do direito material,
e como instrumentalidade do processo para fins – extraprocessuais – de
efetividade do direito à segurança e à paz social), pretensamente neutro, do
ponto de vista político, aquele que permite a sobrevivência de práticas autoritárias que mesclam um fascismo clássico com novas formas ou expressões
do autoritarismo contemporâneo.
Ora, não é exatamente isso que se extrai das modificações propostas? E quais seriam as especificidades mais importantes do autoritarismo
contemporâneo?
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que o projeto de dominação da elite brasileira do início do Século XX estava genuinamente
preocupado, também, com os interesses nacionais, ao passo que o projeto
absurdamente servil e entreguista dessa casta de vassalos que hoje comanda o
País parece ter-se especializado em submetê-lo aos mais constrangedores vexames coloniais, e essa diferença talvez reflita, em grande medida, a diferença
de estatura política e técnica dos seus atores, no campo político e técnico-jurídico, por que ninguém em sã consciência pode pretender comparar Getúlio

233

234

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

Vargas e Francisco Campos com os seus correspondentes contemporâneos.

7.

CONCLUSÃO

Vivemos um momento dramático da vida nacional, com a chegada ao
poder de um projeto brutalmente autoritário, que utiliza prodiga e eficazmente o aparato de punição para a realização dos seus objetivos políticos.
O projeto Moro é apenas mais um capítulo dessa história e, como não
poderia deixar de ser, aprofunda, também aqui, os níveis de inefetividade
das normas constitucionais, dentre as quais as que estabelecem o princípio
do Juiz Natural, como garantia fundamental do indivíduo.
As mudanças, que atingem frontalmente o Juiz natural, vem no contexto de um projeto anticrime, em que a noção de eficiência do processo penal
está diretamente associada à punição, numa subversão radical da própria
ideia de processo que acompanha o pensamento processual penal autoritário
desde, pelo menos, o Estado Novo atravessando, inclusive, e lamentavelmente, ao período posterior à Constituição de 1988.
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LEGÍTIMA DEFESA OU AUTORIZAÇÃO PARA
MATAR?
NOTAS SOBRE A PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES
DE LEGÍTIMA DEFESA EM FAVOR DE AGENTES POLICIAIS OU DE
SEGURANÇA

Manuela Abath Valença1

1.

INTRODUÇÃO

O Ministro Sérgio Moro apresentou à sociedade um conjunto de modificações legislativas a que denominou “pacote anticrime”. O projeto aposta
no recrudescimento de normas penais e processuais penais a fim de combater
a corrupção e a violência. A estratégia é muito conhecida, embora não esteja
evidenciada em pesquisas que, ao contrário, demonstram que a mudança
nas leis penais e processuais penais no sentido de agravar o tratamento do
processado ou condenado não se mostra como eficaz no enfrentamento ao
delito, fenômeno complexo que exige soluções para além de uma variável
meramente normativa.
As leis 8.072/90 e 11.343/06 são representativas disso. A primeira não
evitou o crescente número de homicídios na década de 1990 e a segunda não
impediu o desenvolvimento do tráfico de drogas. Ambas, entretanto, aumentaram a população carcerária e os problemas que acompanham o fenômeno.
Leis penais e processuais penais são convocadas como mecanismos para solucionar problemas que, entretanto, demandariam respostas mais cuidadosas e
menos simbólicas. Como destaca Azevedo: “A resposta penal se converte em
resposta simbólica oferecida pelo Estado diante das demandas de se- gurança
e penalização da sociedade, sem relação direta com a verificação de sua eficácia
instrumental como meio de prevenção ao delito” (AZEVEDO, 2009, p. 102).
Assim, o pacote deve ser recebido com pessimismo em termos de
1.
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eficácia. Para além disso, ele propõe mudanças que empurram francamente
o direito penal e processual penal brasileiros para alternativas autoritárias
e inconstitucionais, dentre as quais a que modifica o capítulo da legítima
defesa no Código Penal, trazendo uma novidade que precisa ser lida como
uma perigosa ampliação dos poderes dos agentes policiais e de segurança.
Em uma democracia, as polícias devem atuar em coerência com os
ditames e limites impostos pelo direito. Ao mesmo tempo, suas ações devem
ser transparentes e sujeitas a controle interno e externo, institucional e social.
O que procuraremos demonstrar nesse texto é que a reforma proposta por
Moro vai de encontro a esses valores.
Inicialmente, apresentaremos os conhecidos dados de violência policial
produzidos no Brasil, que ostenta a marca de possuir uma das polícias que
mais mata no mundo, além de ser também uma das que mais morre. Junto
a esses números, por si só muito graves, destacaremos um outro drama, que
é a fragilidade dos mecanismos de controle jurídico dessa atividade. Uma
polícia violenta e sem controle tem significado uma extrema vulnerabilidade
de parte da população brasileira às mais diversas formas de violência institucional, incluindo a letal. No alvo, está sobretudo a juventude negra brasileira.
Em seguida, adentraremos a temática da legítima defesa, apontando
para os problemas de ordem político criminal e dogmáticos que a proposta
apresenta.

2.

UMA POLÍCIA VIOLENTA E SEM CONTROLE

12 mortes no Cabula, em Salvador. 111 tiros de fuzil e de pistola contra
um carro com cinco jovens no Rio de Janeiro. Um tiro em um jovem que
indaga, antes de morrer: “por que o senhor atirou em mim?”. Tiros na cabeça
de um rapaz de 14 anos que andava de bicicleta e colidiu com um veículo
conduzido por um policial militar da reserva. Todos esses casos, referidos
aleatoriamente entre tantos, têm em comum o fato de envolver como vítimas
jovens negros e como agressores, policiais militares.
Longe de constituírem casos isolados, são, em verdade, uma parte de
um problema que faz do Brasil um dos países com maior índice de violência letal policial. Segundo dados publicados em um relatório mundial da
Human Rights Watch, em 2016, a polícia brasileira matou 4.224 pessoas
(HRW, 2018). Já consoante o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2018,
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os mortos pela polícia chegaram a um número de 5.144 pessoas no ano de
2017 (FBSP, 2018).
Os casos são muitos, repetem-se e vitimam em especial jovens negros,
como já dito. Esse fenômeno tem conduzido acadêmicos e militantes a apontarem para a existência de um processo de extermínio da população negra
no Brasil, uma das incontroversas facetas de racismo institucional (FLAUZINA, 2017).
De fato, fala-se em racismo institucional não apenas porque quem mata
são agentes públicos, mas porque essas mortes inserem-se em uma longa
cadeia burocrática de legitimação que, em geral, não leva à responsabilização
criminal do agente. Desde a elaboração das perícias, passando pelas investigações promovidas pela polícia civil, até a atuação do Ministério Público e do
poder judiciário, as escolhas institucionais tendem a relativizar a gravidade
da letalidade policial, apresentando a tese da legítima defesa como principal
justificativa para essas mortes. No próximo tópico, referiremos a pesquisas
que demonstram esse argumento.
Tudo isso nos leva a concluir que, hoje, são falhos os mecanismos
que criamos para lidar com o fenômeno da violência institucional, que tem
nessas mortes sua expressão mais dramática, mas não a única. Também são
falhos os mecanismos de inibição da tortura e outras formas de tratamento
degradante e de procedimentos truculentos como violações de domicílio,
extorsões, flagrantes forjados, etc, todos esses atos que também vão vitimar
em especial pessoas e bairros negros (AZEVEDO, 2009, p 101). Diante desse
quadro, para onde caminhar?
As polícias se construíram na modernidade como organizações públicas
dotadas do uso legítimo da força, com o escopo de produzir “alternativas
de obediência com consentimento social, sob o Império da Lei” (MUNIZ;
PROENÇA JR., 2014, p. 494). Formalmente, portanto, seus agentes são
convocados para lidar com situações entendidas como de desordem social,
notadamente aquelas previstas como infrações penais. Por óbvio, o que se
define como desordem e mesmo como crime não são necessariamente um
consenso nas sociedades, havendo, ao contrário, uma disputa em torno desse
poder de dizer o que é o desvio. Como lembra Howard Becker, a tarefa de
etiquetar certa conduta ou sujeito como desviante é a tarefa dos “empreendedores morais”, pessoas localizadas em determinados grupos ou identificados
a certos padrões culturais que obtêm êxito em suas “cruzadas morais”. As
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motivações dos empreendedores morais podem ter as mais variadas origens,
mas, em regra,
as cruzadas morais são em geral dominadas por aqueles situados nos níveis
superiores da estrutura social – significa que eles acrescentam ao poder que
extraem da legitimidade de sua posição moral o poder que extraem de sua
posição superior na sociedade (BECKER, 2008, p. 155).

No campo criminal, por exemplo, os empreendedores morais devem
alcançar o poder legislativo, participando dele diretamente ou sobre ele exercendo influência. Criar tipos penais e as penas a eles cominadas é o primeiro
passo desse empreendimento, chamado de criminalização primária. Processar
e julgar com base nessas leis já é tarefa de outros empreendedores, aqueles
que investem nas agências policiais, acusatórias e judiciais, participando da
chamada “criminalização secundária”.
Sendo assim, a própria definição do que seria a atividade policial é atravessada por escolhas sobre o que vigiar, prevenir e perseguir. Essa discussão,
entretanto, não será feita aqui, dados os limites e, sobretudo, o objetivo deste
trabalho que é pensar as modificações no capítulo da legítima defesa como
um mecanismo de enfraquecimento do controle da atividade policial. Sendo
assim, retornemos ao nosso objeto.
Como dito, as policias possuem um papel oficial a cumprir. Pode-se
dizer que as polícias possuem um mandato, isto é, estão incumbidas da
tarefa de realizar determinados atos. Para Jaqueline Muniz e Proença Jr., o
mandato policial é “o exercício do poder coercitivo autorizado pelo respaldo
da força de forma legítima e legal” (MUNIZ; PROENÇA JR., 2007, p.
38). Esse mandato é essencialmente público porque é delegado aos agentes
policiais pelo governo e por uma comunidade política sobre a qual recairá a
atividade policial.
Como uma organização que recebe um mandato em um regime democrático, as polícias devem ser capazes de prestar contas de seus atos. Muniz
e Proença Jr. trabalharão com a noção de accountability para se referir a essa
atividade. Assim, as polícias agem e devem produzir um account, espécie
de relato sobre suas ações. Esse relato é, posteriormente, submetido a um
crivo de adequação ou não, tornando as polícias, assim, organizações responsabilizáveis pelos seus atos. A quem esse relato é feito e que instâncias se
responsabilizam por julgar como adequada ou não as ações policiais é uma
discussão sobre modelos de controle dessa atividade (CANO, 2005). No
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Brasil, contamos com formas de controle interno, a exemplo das corregedorias de polícia, e externo, como o exercido pelo Ministério Público, além
de alternativas sociais de controle como observatórios, ações da sociedade
civil e mesmo aplicativos que permitem a qualquer cidadão registrar ações
truculentas e encaminhar às instâncias estatais2.
O relato da atividade, o account, é feito necessariamente após a atuação
dos agentes de polícia. Isto quer dizer que uma parte da “ação policial está
sujeita à apreciação política, social ou judicial apenas a posteriori” (MUNIZ;
PROENÇA JR., 2014, p. 496), porque nenhuma norma seria capaz de
prever, antecipadamente, todas as possibilidades do agir policial. Isso quer
dizer que é próprio à atividade policial a discricionariedade em termos do
que fazer, de como agir e de quando fazê-lo em situação críticas.
Depois de feito o relato, será preciso se perguntar se a policia agiu
corretamente na situação e, nos casos que envolvem o uso da força, às
vezes até letal, se foi adequado e necessário. Aqui adentramos em um terreno também de difícil precisão, porque o próprio sentido que se dará a
“uso adequado da força” vai refletir “as expectativas sociais presentes numa
comunidade política quanto à sua possibilidade, manifestação e consequência” (MUNIZ; PROENÇA JR., 2007, p. 39) das atividades policiais.
De toda forma, a existência de mecanismos que permitem que a narrativa
policial seja feita e, depois, submetida a um crivo de adequação ou não é,
por si, fundamental para uma democracia.
Mas não apenas o controle posterior dos atos dessas organizações é
importante. Além da accountability, uma forma de controlar a ação policial é
tentar, previamente, emitir normas e protocolos de atuação. Aqui, leis e atos
administrativos cumprem papel fundamental, porque podem, de antemão,
assinalar para o que pode ser considerado admissível, mas, sobretudo, para
o que entende como vedado.
Manoel Valente remete-se ao papel da dogmática jurídica na condução e orientação da atividade policial como um aspecto de cientificidade
das polícias, que deve fazer a sua intervenção sempre galgada no “princípio
da legalidade material e processual em conformidade com as valorações jus
constitucionais” (VALENTE, 2015, p. 124).
2.
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institucional.
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Assim, deixando de lado as possibilidades de atos administrativos como
resoluções, regulamentos etc, pensemos um pouco no papel do direito penal
e processual penal.

mas pode também acabar por ser instrumentalizado em favor da perpetuação
dessas violências, como se dá exatamente no caso das modificações no capítulo da legitima defesa, ao que nos dedicaremos no próximo ponto.

Começando por este último, é preciso lembrar que o processo penal
democrático tem como principal escopo racionalizar a atuação da justiça
criminal, estabelecendo sua base axiológica – necessariamente acusatória caso
se pretenda não autoritária -, atribuições e competências dos atores do sistema de justiça, normas de processamento, forma dos atos, sanções para atos
viciados (nulidades), dentre outras questões.

Além dos dispositivos legais, os atores do sistema de justiça podem
desenvolver um papel importante nessas atividades de vigilância das polícias
ao, por exemplo, cassar prisões indevidas ou anular diligencias probatórias
ilícitas. Remeto a um exemplo para concluir essa etapa: as chamadas “entradas franqueadas”. Esse termo se refere às situações em que policiais abordam
indivíduos em via pública e, em seguida, são supostamente conduzidos às
residências dessas pessoas com a autorização delas e, acabam encontrando,
em seu interior, drogas, armas ou outros objetos ilícitos.

No que toca às atividades de policiamento e investigação, o processo
penal brasileiro peca por omissão, deixando de normatizar situações cruciais.
Nosso atual Código de Processo Penal dedica pouquíssimos de seus mais
de oitocentos artigos às funções e tarefas da polícia. Basicamente aborda o
inquérito policial e, portanto, algumas tarefas da polícia judiciária e, no que
toca à policia administrativa, faz menção a artigos que ela se referir ao menos
indiretamente, que são, por exemplo, os casos da busca pessoal sem mandado
(artigo 244) e da prisão em flagrante (artigo 302).
Mesmo nesses casos, os dispositivos são insuficientes, permitindo, por
exemplo, investigações infinitas, sem que haja prazo máximo para a conclusão dos inquéritos policiais.. No caso da busca pessoal, procedimento tão
comum por parte das polícias militares, o código se limita a dizer que ela é
possível “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”, sem
que haja uma definição criteriosa do que pode vir a representar “fundada
suspeita”. Diante dessa falta de precisão, cotidianamente, milhares de pessoas, sobretudo pobres e negras, são abordadas por agentes policiais sem
qualquer critério legal, baseando-se esses agentes em lógicas informais da
organização sobre “atitude suspeita”, marcada por estereótipos. Ao final,
com elas não são apreendidas drogas, armas ou outros materiais ilegais, isto
é, a abordagem parece não ter a eficácia apregoada. Para Gisela Wanderley,
quando processualistas deliberadamente optam por não falar sobre isso,
estão deixando à polícia o terreno completamente livre para atuarem com
arbitrariedade (WANDERLEY, 2017).
O direito penal também pode vir a apresentar mecanismos que auxiliam no controle das atividades policiais, a exemplo da definição de delitos,

O relato é quase ficcional, afinal, quem conduziria policiais a sua própria residência sabendo que lá haverá uma situação comprometedora que
o conduziria à prisão? Porém, é o que se verifica em diversos processos de
tráfico de drogas. Em uma pesquisa realizada no estado de São Paulo pelo
NEV-USP, verificou-se que 17,5% das prisões em flagrante são originadas nas
“entradas franqueadas” (JESUS et al, 2014, p. 41). Em Pernambuco, chega
a 36% o percentual de prisões em flagrante baseadas em buscas domiciliares
sem mandado judicial, havendo em 71% desses casos a informação de que a
entrada não foi autorizada (VALENÇA; CASTRO, 2018, p. 503).
Nos processos judiciais, entretanto, esses sujeitos acabam por ser
condenados, mesmo que as provas sejam francamente ilícitas. Essas
condenações evidenciam que parte do poder judiciário não assume o compromisso de cumprir o seu papel de zelar pela Constituição Federal e suas
garantias e imprimem legitimidade às polícias e suas ações, perpetuando
essas violações domiciliares.
A falta de mecanismos precisos e certeiros de controle das práticas policiais conduz agentes e organizações a uma atuação marcadamente arbitrária
e desconectada, portanto, dos limites impostos pelas leis. A polícia se torna
“dona da rua” ou “dona das delegacias”. No seu espaço e âmbito de atuação é
ela quem dá o tom. Como lembra Misael Santos, “o espaço público, a rua –
enquanto lócus por excelência da práxis policial – transforma-se no ‘território’
dos policiais” (SANTOS, 2014, p. 65) e, ao mesmo tempo, em delegacias,
ainda se perpetuam práticas odiosas de tortura e maus-tratos.
Em suma, como conclui Kant de Lima, “a polícia justifica a aplicação
de sua ética em substituição à lei quando considera que a aplicação da lei, em
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si, é ineficaz para ‘fazer justiça’. Então, para fazer justiça, desobedece à lei”
(KANT DE LIMA, 1989, p. 84). Para o antropólogo, a sociedade brasileira,
estratificada e hierarquizada como é, distribui direitos de forma desigual,
havendo uma parcela de pessoas, encaradas como “incivilizadas” pela elite
brasileira, a quem o sistema penal apresenta-se majoritariamente a partir de
práticas informais e ilegais praticadas majoritariamente pelas polícias. Uma
polícia que, para ele, é definida como inquisitiva, gere o espaço urbano e a
investigação de crimes a partir de uma ética que lhe é própria e não raramente
contrária à lei (KANT DE LIMA, 1989).
Diante da ausência de respostas legais e institucionais, tais práticas se
repetem. A proposta de Moro sobre a legítima defesa afunda a sociedade
brasileira ainda mais nessa problemática. Vejamos.

3. A LEGÍTIMA DEFESA A FAVOR DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
A ilicitude penal se caracteriza pela contradição de uma conduta típica
com o direito (MIR PUIG, 2007, p. 128). Na avaliação do conceito analítico
do crime, após a constatação da tipicidade, passa-se a enfrentar se a conduta
típica é, também, contrária ao ordenamento jurídico como um todo, o que só
não ocorrerá se houver uma situação que justifique ou autorize essa conduta.
São as chamadas causas excludentes de ilicitude ou justificantes, verdadeiros
preceitos permissivos.
Sabe-se que a adoção da teoria dos elementos negativos do tipo – da
qual é adepto, entre nós, a exemplo, Francisco de Assis Toleto – conduz à
conclusão de que uma conduta praticada sob alguma dessas excludentes não
é sequer típica, posto que o tipo de injusto seria composto de uma parte
positiva (o tipo em si) e uma parte negativa, que seria a ausência de dos
pressupostos das causas de justificação. Assim, não haveria tipicidade em uma
ação típica praticada em legítima defesa. Apesar da existência dessa teoria,
majoritariamente adota-se a concepção que entende que uma conduta pode
ser típica, mas não antijurídica e é esta ideia que adotamos aqui.
O nosso Código Penal prevê quatro hipóteses de excludentes: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e
exercício regular de um direito. Além dessas, é possível falar em hipóteses
extralegais de exclusão da ilicitude sempre que uma conduta, embora subsumida a um tipo penal, esteja de acordo com o ordenamento jurídico, como
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é o caso do consentimento do ofendido.
Aqui, interessa-nos dissertar um pouco sobre a legítima defesa e os
requisitos que a compõem. O Código Penal dispõe, no artigo 25, que a
excludente se configura quando alguém “usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem”. Como se vê, um aspecto essencial do instituto em exame é ser ele
uma reação defensiva. Como destaca Assis Toledo, “a reação defensiva só
existe frente a ação agressiva que lhe dá origem” (TOLEDO, 1984, p. 71).
Essa agressão, que deve ser ilícita, embora não necessariamente criminosa,
precisa ser atual ou iminente. Atual é a agressão já em curso e iminente é
aquela que “ainda não começou mas está prestes a ocorrer” (ZAFFARONI;
PIERANGELI, 2013, p. 521), de modo que agressões remotas, futuras e
pretéritas não permitem a adoção da excludente.
Por fim, o agente para atuar em legítima defesa, deve se utilizar dos
meios necessários para a defesa, isto é, dos meios eficazes e suficientes para
repelir a agressão. Neste ponto, é de se mencionar que além da análise do
meio empregado, é preciso se perguntar sobre o valor dos bens jurídicos defendidos e sacrificados. Embora tenha essa temática constituído um debate
na dogmática penal brasileira, hoje se entende de forma majoritária que não
é possível sacrificar um bem jurídico de maior valor do que aquele agredido3.
Aliás, neste ponto, é de se mencionar que por longos tempos, no Brasil, utilizou-se a tese da legítima defesa da honra em homicídios praticados contra
mulheres por companheiros ou ex-companheiros. Estes, por vezes, eram
defendidos sob a alegação de que tinham sido traídos ou enganados e que,
ao matar, apenas repeliam a injusta agressão a sua honra.
Essa breve explanação acerca do instituto em exame não esgota, por
certo, a temática, mas serve para seguir o raciocínio acerca de agressões
promovidas por agentes policiais ou de segurança. Ora, se um policial se
encontra em uma situação em que um bem jurídico seu ou de um terceiro
esteja sendo agredido ou em vias de sê-lo, estaria autorizado a valer-se da
força. Trata-se de uma hipótese inquestionável de legitimidade do uso da
força pela legitima defesa.
Situações assim já excluiriam, de antemão, a punição desse agente,
por ausência de um dos elementos do crime que é a antijuridicidade. Sendo
3.

Defendia em sentido inverso Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Roque de Brito Alves, dentre outros. Sobre essa discussão, ver (TOLEDO, 1984, p. 79).

243

244

ESTUDOS TEMÁTICOS SOBRE O “PACOTE ANTICRIME”

Manuela Abath Valença

assim, pergunta-se: qual a função da proposta de reforma contida no pacote
anticrime apresentada pelo Ministro Sérgio Moro? No projeto, o artigo 25
ganharia um parágrafo único com dois incisos:

a imprecisão semântica do termo, admitiria que concluíssemos, por exemplo, que o fato de alguém portar uma arma autorizaria a polícia a agir ou a
matá-lo. No caso acima narrado, o policial poderia atirar no sujeito.

Parágrafo único. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima
defesa: I – o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado
ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente
agressão a direito seu ou de outrem; e II – o agente policial ou de segurança
pública que previne agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém
durante a prática de crimes.

A anomalia está criada: a polícia pode (re)agir mesmo não havendo
agressão prévia. Trata-se de uma total descaracterização do próprio instituto
da legítima defesa, que deixa de ser uma reação defensiva para se tornar uma
ação preventiva e, pior, contra situações de risco dificilmente demonstráveis.

Em uma situação de conflito armado envolvendo agentes policiais,
não há dúvidas de que o uso da força moderada será autorizado em legítima
defesa própria ou de terceiros, pois se trata de típica reação defensiva. A
primeira parte da redação do inciso I é totalmente despicienda. Diga-se o
mesmo a respeito do inciso II, que estampa uma situação em que uma vítima
está sendo injustamente agredida, o que autorizaria a legítima defesa. São,
assim, mudanças inócuas. O mesmo, entretanto, não pode ser dito a respeito
da segunda parte do inciso I.
Esse dispositivo merece nossa atenção. Pelo que expõe, o policial estaria
autorizado a usar da força diante do risco de conflito armado para prevenir
a injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. A estratégia de
Moro confunde prevenção e legítima defesa. A polícia administrativa deve
agir a fim de prevenir situações de violação a direitos. Para tanto, faz rondas,
abordagens, vigilância de ruas, administra eventos públicos etc. Mas nada
disso é legítima defesa.
Narremos uma situação abstrata para pensar a distinção entre prevenção e legítima defesa. Um policial entra em uma rua e suspeita fortemente
que um homem está armado. O que deve fazer? Abordá-lo e revista-lo, afinal
o porte de arma de fogo (ainda) é crime ou atirar nele em legítima defesa?
Nesse momento, nem o policial e nem outra pessoa está na iminência de ser
agredida injustamente. Sendo assim, lícita seria apenas uma busca pessoal
com fundamento no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo
que se falar em legítima defesa.
Porém, na proposição de Moro, a situação da legítima defesa se antecipa, passando a ser autorizada para a gestão do risco de um eventual conflito
armado que possa vir a vulnerar um direito seu ou de terceiro (grifos nossos).
Essa situação de risco iminente de conflito armado não está definida e, dada

Em outras palavras, o projeto anticrime não apresenta uma reformulação ou aprimoramento do instituto de legítima defesa, mas sim uma
autorização para matar sob o manto da legítima defesa. Em uma entrevista
concedida ao jornal Estadão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
do partido do atual presidente, chegou a verbalizar sem constrangimento o
seguinte: “Está de fuzil? Tem de ser abatido. (...) O correto é matar o bandido
que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e...
fogo! Para não ter erro.”4
Se antes a fala de Witzel parecia não encontrar respaldo legal, o que o
projeto anticrime pode fazer é torna-la viável, lícita, jurídica. É o direito a
favor da violência letal institucional. É dar carta branca para a continuidade
dos índices alarmantes de assassinatos praticados por policiais contra civis,
agravando a situação que, hoje, já é uma realidade, conforme destacamos
no ponto anterior.
Como mencionado acima, essas mortes raramente geram punição de
seus atores. E é justamente a tese da legítima defesa que tem se apresentado
como fundamento para pedidos de arquivamento de inquéritos policiais ou
mesmo para a absolvição desses agentes, conforme nos mostram pesquisas
empíricas sobre a temática.
Quando essas mortes ocorrem, são frequentemente registradas como
“mortes em confronto”, “autos de resistência” etc. Após o registro, inquéritos
policiais são instaurados e, na maioria dos casos, a conclusão dos delegados é
a de que os policiais teriam agido em legítima defesa. Analisando “autos de
resistência” de 2001 a 2011, no Estado do Rio de Janeiro, Misse destaca que:
O delegado costuma assumir, desde a portaria inicial, a versão de que os
policiais atiraram em legítima defesa e geralmente conduz o inquérito sem
muito empenho para comprovar a veracidade de tal versão. Duvidar da versão
4.

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-diz-novo-governador-do-rio,70002578109
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apresentada pelos policiais comunicantes da ocorrência é conduta atípica nas
práticas rotineiras da polícia civil, prevalecendo-se a fé pública no agente da
PM. No entanto, para além das explicações oficiais sobre os procedimentos
dadas aos pesquisadores, observou-se que a maioria dos policiais civis e militares compartilha a visão de que bandidos “merecem morrer” e de que a ação
letal da polícia é justificável se o morto tiver tido, em algum momento de
sua vida, envolvimento com práticas criminosas (MISSE, 2011, p. 39-40).

Esses inquéritos são, como se sabe, encaminhados ao titular da ação
penal, e não raramente o Ministério Público pede o arquivamento das peças
investigativas, considerando que, no caso, houve a excludente de ilicitude em
questão. Os pedidos, por sua vez, são, na maioria dos casos, homologados
pelo poder judiciário e aquelas mortes “arquivadas”. Misse explica:
As pesquisas empíricas sobre homicídios praticados por policiais contra civis,
notadamente no estado do Rio de Janeiro, têm demonstrado que a o número
de inquéritos de “autos de resistência”, arquivados por “exclusão de ilicitude”
a partir de 2005 alcança a cifra de 99,2% por cento de todos os inquéritos
instaurados. De todos os autos de resistência registrados em 2005, apenas
19 chegaram a ser tombados no Tribunal de Justiça até 2007 e desses, 16
vieram do Ministério Público com pedido de arquivamento e apenas três
com denúncias (MISSE, 2011, p. 27)

Corroborando com esses resultados, em pesquisa realizada também
com inquéritos provenientes de autos de resistência, Orlando Zaccone conclui que pedidos de arquivamento são feitos pelo Ministério Público sob a
justificativa de que os policiais teriam agido em legítima defesa, mesmo em
casos em que as lesões verificadas nas vítimas são em locais incompatíveis com
a excludente, a exemplo de tiros na região dorsal ou na nuca (ZACCONE,
2015, p. 159).
Outra delicada situação envolvendo mortes nessa configuração se dá
com a modificação da cena do crime, o que altera ou impossibilita exames
de local de crime. Primeiramente porque muitas vezes os policiais militares prestam socorro às vítimas, modificando, inevitavelmente, o lugar do
evento. Evidentemente que se espera que esse socorro seja prestado, mas,
infelizmente, pesquisas têm demonstrado que essas situações podem constituir mais um expediente para camuflar ou amparar as versões de policiais.
Juliana Farias, analisando a morte de moradores do morro do Russo por
policiais, ocorridas em 2008, destaca que, pela descrição feita no próprio
inquérito e segundo os depoimentos de testemunhas, os policiais teriam
prestado socorro a vítimas já mortas, no simples intuito de mexer na cena
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do crime (FARIAS, 2015, p. 2015).
Michel Misse também observou essa prática nos “autos de resistência”
por ele investigados. Segundo o sociólogo, policiais militares envolvidos
nos “confrontos” costumam alegar que as vítimas portavam armas de fogo,
mas nem sempre tais instrumentos são juntados aos inquéritos. Assim,
mesmo a arma que justifica a existência do confronto e da legítima defesa
não sendo juntada às investigações, policiais militares sequer são denunciados sob a justificativa de que atuaram ao abrigo da excludente de ilicitude
(MISSE, 2011, p. 39 e 40).
Todos esses dados, aqui apresentados apenas a partir de três pesquisas,
as quais são corroboradas por dezenas de outras, servem para chamar a atenção para dois aspectos: o pacote do Ministro Moro não apresenta subsídio
científico e, ao contrário, ignora os achados de importantes pesquisas realizadas sobre mortes praticadas por agentes de estado. O segundo aspecto: o
texto por ele proposto pode francamente tornar as situações de arbitrariedade
policial hoje verificadas e já dificilmente apuradas ainda mais frequentes.

4.

NOTAS CONCLUSIVAS

Não são tarefas simples lidar com a atividade policial ou mesmo ser policial. As várias formas de violência institucional promovidas por essas forças
são representativas de múltiplos problemas que vulneram vidas, sobretudo de
jovens e negros moradores das periferias brasileiras, mas que também expõe
a precariedade em que estão esses mesmos policiais: expostos à morte e às
tarefas mais difíceis do campo da segurança pública.
Porém, é preciso assumir a tarefa de lidar com essas questões de forma
séria, sem jargões do senso comum. Que polícia nós queremos em uma democracia? A do “bandido bom é bandido morto”? Até quando repetiremos
que direitos humanos são privilégios de bandidos e que as normas jurídicas
e mormente as de natureza constitucional são um entrave às políticas de
segurança pública?
O pacote anticrime de Moro não foge a esses jargões e, de forma irresponsável, sugere mudanças, como a aqui analisada, que, a um só tempo:
a. Expõe ainda mais as já vítimas da violência policial;
b. favorece ações de arbitrariedade por parte de agentes públicos, na
medida em que ao propor mudanças utilizando de termos vagos
como “risco iminente de conflito armado”, deixa aos agentes policiais
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uma ampla margem de decisão;
c. legitima a violência institucional, pois empresta uma justificativa
legal para o uso da força mesmo contra cidadãos que não estão agredindo nem os policiais e nem terceiros;
d. dificulta ainda mais os mecanismos de controle da atividade policial,
na medida em que punir policiais que matam pode ser ainda mais
difícil se a própria lei dá tamanha margem de atuação;
e. desconfigura o instituto da legítima defesa, abrindo-se mão da dogmática penal e todos os seus conceitos como mecanismos importante
de racionalização do sistema punitivo e
f. agrava o abismo que já existe entre a programação jurídica para as
polícias em uma democracia e a prática dessa agências.

Embora tenha o ministro dito, abertamente, que as reformas não
foram feitas para agradar professores de direito, não é uma opção dada a ele
propor mudanças que contrariam o ordenamento jurídico e os princípios
constitucionais.
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