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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo sexto volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da III Jornada de Direito Processual Penal da
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Palmas/TO, no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2011, onde
foram proferidas conferências pelos professores doutores Cezar Roberto
Bitencourt – “Supressão de parcela do tempo da prescrição retroativa”; Alberto Zacharias Toron – “Atualidade e a importância do habeas corpus”;
pelo professor Spiridon Anyfantis – “Provas audiovisuais e a sua valoração
no processo penal”; pelas professoras Maria Lúcia Pereira Karam – “Direito
à defesa”; Salise Monteiro Sanchotene – “Técnicas especiais de investigação
criminal: a experiência italiana e o Projeto de Lei 6.578/2009, da Câmara
dos Deputados”; pelos professores doutores Gamil Föppel El Hireche – “Relações das organizações criminosas com o direito penal econômico”; Alexandre Morais da Rosa – “Judiciário do futuro: vícios e virtudes”; e Eugênio
Pacelli de Oliveira – “O novo regime de prisões cautelares”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves

Breves anotações sobre as novas medidas
cautelares no processo penal
Alderico Rocha Santos1-2

1 Introdução
A Lei 12.403, de 04/05/2011, em vigor desde 04/07/2011, trouxe
relevantes modificações ao Código de Processo Penal, em especial, porque
instituiu diversas alternativas ao cárcere.
Desde então, além das cautelares de ordem patrimonial (arresto,
sequestros, hipoteca legal) e probatória (interceptações e busca e apreensões), todas as restrições de direitos pessoais, antes do trânsito em julgado,
passaram a receber a designação de medidas cautelares.
Tratando-se, pois, de restrições a direito subjetivo, surgiram da necessidade de preservação da efetividade do processo penal e possuem como
características principais a excepcionalidade e proporcionalidade. Como tal,
ressalvadas as hipóteses em que o Delegado de Polícia pode conceder fiança
(nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos), dependem de ordem judicial escrita e fundamentada,
ancorada na indispensabilidade da providência.
Nesse compasso, presente a necessidade da cautelar, deve o juiz,
primeiramente, identificar a adequação da providência, tendo em vista a
concreta situação pessoal do agente, bem como a gravidade e circunstâncias
do fato.
Ainda, nos termos do art. 282, § 3º, da Lei 12.403/2011, o juiz, ao
receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação do indiciado
ou réu para se manifestar previamente, salvo nos casos de urgência ou perigo
na demora, hipótese em que lhe será oportunizado contraditório diferido.
1
2

Juiz federal.

N. da E.: A pedido do autor, não houve revisão textual neste artigo.
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Por fim, a legislação em comento inovou, facilitando a transmissão da
ordem de prisão, pois permite a utilização de qualquer meio de comunicação,
desde que certificada a origem autêntica da medida; fixou a responsabilidade
do juiz processante para remoção do preso, no prazo de 30 dias (art. 289) e
criou um banco de dados nacional, administrado pelo Conselho Nacional de
Justiça, onde serão inseridos os registros de todos os mandados de prisão
expedidos (art. 289-A).

2 Prisão preventiva

A primeira e mais excepcional das medidas cautelares é a prisão preventiva que, em princípio, terá cabimento somente quando constatadas as
hipóteses legais dispostas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Isso, entretanto, não significa dizer que se deva, sempre, antecipar outra
providência acautelatória diversa da prisão.
Consabido que existem situações nas quais a gravidade do fato, as
circunstâncias de sua execução, aliadas à natureza da ação, revelam fundado
receio de novas investidas, razão pela qual a decretação da preventiva (ou a
conversão do flagrante em preventiva) é absolutamente necessária.
Nota-se especial preocupação do legislador com o critério da proporcionalidade na aplicação das cautelares ao admitir a prisão preventiva
apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). Isso se deve ao fato de, observados os critérios do art. 44, I a III, do Código Penal, haver a possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
quando aquela não ultrapassar quatro anos.
Também, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, admite-se a substituição de pena, qualquer que seja o quantum, nos crimes culposos. Razão
disso e da previsão de sursis (art. 77, CP), não haverá proporcionalidade na
decretação de prisão preventiva quando se tratar de crime culposo, ressalvadas as hipóteses de reincidência, necessária identificação do acusado (art.
313, parágrafo único, CPP) e acaso descumpridas as cautelares diversas da
prisão.
Nessa mesma linha de intelecção, proibiu-se a imposição de qualquer
medida cautelar para infração à qual não seja prevista pena privativa de liberdade (art. 283, § 1º, CPP), sob pena de a medida ser superior ao resultado
final do processo a que se destina tutelar.
12
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Nesse sentido, não haverá proporção, também, na aplicação de medida cautelar quando o delito for considerado de menor potencial ofensivo e
quando cabíveis e aceitas as condições impostas para suspensão condicional
e temporária do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), nesse último caso, porque
as condições para suspensão já possuem caráter acautelador.
Pois bem, a prisão preventiva passa a apresentar duas características
bem definidas. Será autônoma, podendo ser decretada independentemente de
qualquer providência cautelar anterior, e será subsidiária, quando decretada
em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente estabelecida.
Assim, poderá ser imposta em três situações: a) de forma autônoma
em qualquer momento da fase de investigação ou do processo (art. 311,
CPP); b) como conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP); e, c) em
substituição à cautelar eventualmente descumprida (art. 282, § 4º, CPP).
Observe-se, portanto, que, nas duas primeiras hipóteses, deverão ser
observados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Relativo à última, não
se exigirão as condições estabelecidas pelo art. 313 do CPP, sob pena de não
se mostrarem efetivas as medidas cautelares diversas da prisão.
2.1 Prisão preventiva subsidiária

Acerca desse assunto, surge, inevitavelmente, a seguinte indagação: é
possível a decretação da prisão preventiva subsidiária (medida a ser tomada diante do descumprimento das cautelares distintas da prisão) quando o
agente é processado por um crime com pena igual ou inferior a quatro anos,
no qual não cabe a prisão preventiva por força do art. 313?
Tudo leva a crer que a vedação à prisão preventiva do art. 313 impede
a aplicação dessa cautelar, mesmo diante do descumprimento reiterado de
outras medidas, porque a controvérsia legal se resolve em prol da liberdade.
Ademais, pretendesse o legislador permitir a prisão nesses casos, o faria expressamente, o que nos leva à conclusão de que a inexistência dessa ressalva
aponta para a impossibilidade de determinar a prisão se o réu descumprir as
demais cautelares. Por conseguinte, restarão apenas as sanções autônomas
previstas para os casos de desobediência à ordem judicial.
2.2 A prisão de ofício

Nos termos do art. 311 do CPP, não é admitida a decretação da prisão
preventiva de ofício na fase investigatória. Essa ressalva legislativa se deve
à necessária preservação da imparcialidade do juiz.
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Depois de instaurada a ação penal, não é apenas a efetividade da
persecução penal que deve ser preservada, mas, também, o interesse jurídico que extrapola o interesse exclusivo do autor e que visa, em especial, a
proteção preventiva dos direitos fundamentais. Nessa fase, portanto, será
possível a decretação de ofício da prisão preventiva, já que compete ao juiz
velar pelo desenvolvimento regular e finalístico da atividade jurisdicional.
Nesse sentido, pergunta-se: ao ser comunicado do flagrante, pode o juiz
convertê-lo em prisão preventiva, mesmo não havendo requerimento do Ministério Público ou autoridade policial, já que não poderia decretá-la de ofício?
Tudo leva a crer que não. Os requisitos das prisões em flagrante e
preventiva são distintos e, por essa razão, suposta conversão da prisão, sem
o prévio requerimento aludido no art. 311, equivaleria à decretação da prisão preventiva de ofício na fase investigatória, o que, como visto, é vetado
expressamente pela lei.
Por essa razão, se a comunicação do flagrante não vier acompanhada
do pedido de conversão emanado da autoridade policial, inevitavelmente se
fará necessário abrir vistas ao Ministério Público.
Importante ressaltar que, apesar da mencionada proibição legal, nada
impede que o juiz revogue a prisão preventiva de ofício.

3 Prisão domiciliar

A prisão domiciliar é forma alternativa de cumprimento da prisão preventiva nas hipóteses do art. 318 e se constitui no recolhimento permanente
(24 horas) do indiciado ou acusado em sua residência.
Trata-se de uma faculdade do juiz, atendidas as peculiaridades do
caso concreto e respeitadas as hipóteses elencadas expressamente no art.
318, evitando-se a banalização da medida.
Diverge, destarte, da prisão em residência, prevista no art. 117 da
Lei de Execuções Penais. Nesta, o(a) condenado(a) em regime aberto, que
estiver numa das situações ali estabelecidas, poderá cumprir a pena em
residência particular.
Nesse caso, ao contrário da prisão domiciliar/medida cautelar, o condenado não está obrigado a permanecer enclausurado; deverá se recolher
apenas durante o repouso e nos dias de folga, devendo, inclusive, sair para
desempenhar atividade lícita (arts. 114 e 115 da LEP).
14
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4 Cautelares diversas da prisão
As medidas propostas (arts. 319 e seguintes) não foram enumeradas
de forma graduada, ou em ordem de proporcionalidade, desafiando apreciação
judicial de sua razoabilidade, sempre motivada, nos termos do art. 282 do CPP.
De qualquer forma, a decretação de medidas cautelares, alternativas
à prisão, pressupõe um mínimo de provas colhidas, ainda que não haja prova
inconteste da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Dentre as novidades nas cautelares, deve se destacar a fiança, que
passa a ser cautelar autônoma e exigível mesmo na ausência dos requisitos
para a prisão preventiva, superando-se as dificuldades de interpretação
advindas do antigo parágrafo único do art. 310.
Proíbe-se a fiança, entretanto, a quem a tenha quebrado anteriormente; quando presentes os requisitos da preventiva e em caso de prisão
civil e militar.
Merece atenção, também, o monitoramento eletrônico, que deve ser
aplicado sempre em conjunto com outra cautelar, uma vez que o simples controle dos movimentos do réu não tem utilidade alguma se desacompanhado
de outra restrição cumulativa, como, por exemplo, a proibição de frequentar
determinados lugares ou a prisão domiciliar.
A internação provisória, que permite o recolhimento cautelar de enfermos e perturbados mentais, igualmente, constitui importante novidade,
pois havia lacuna nesse sentido.

5 Cabimento de habeas corpus

Sem dúvida, será cabível o habeas corpus para questionar a decretação das cautelares distintas da prisão, diante da possibilidade de conversão
em privação de liberdade pelo descumprimento da medida.
Tratando-se de remédio constitucional que se destina a salvaguardar
a liberdade de locomoção, será viável tanto quanto o é para questionar as
penas restritivas de direitos, que não possuem imediato impacto na liberdade de locomoção3.
3

O STF entendeu cabível habeas corpus para questionar pena de prestação pecuniária devida à possibilidade de sua conversão em prisão pelo não cumprimento. HC 86.619/SC, rel. min. Sepúlveda
Pertence, j. 27/09/2005.
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Parece, contudo, inviável o habeas corpus naquelas situações decorrentes do art. 313, pois, nesse caso, como visto, não existe a hipótese de
conversão em privação de liberdade, mesmo diante do descumprimento
das cautelares aplicadas.

6 Detração

A ausência de previsão da detração diante da aplicação de medidas
cautelares distintas da prisão tem causado certa discussão dentre os doutrinadores.
O Código Penal dispõe, no art. 42, que será computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória,
no Brasil ou no estrangeiro.
Sendo assim, se o réu aguardou preso preventivamente a marcha
processual, é natural que esse tempo seja descontado da pena final.
No caso em que o réu for submetido, por exemplo, à prisão domiciliar
ou internação provisória durante a instrução, a lei não prevê desconto na
pena final, o que parece injusto. Se a detração da prisão tem por fundamento o princípio da equidade e a vedação ao bis in idem, deve o instituto ser
estendido às demais hipóteses de intervenção do Estado.
Ademais, nada impede que o juiz, por analogia, beneficie o réu com
uma interpretação que amplie a abrangência do instituto.
Impende observar, porém, que deve ser guardada certa proporção
entre a medida cautelar imposta e o quantum a ser abatido, de modo que
as medidas cautelares mais brandas ocasionem menos dias a serem descontados da pena definitivamente fixada. Enfim, aparentemente, revela-se
necessária a criação de uma escala de valores.
Contudo, deve o julgador ficar atento para que referidas medidas não
sejam usadas como manobras pelo réu, o qual, vislumbrando uma condenação à pena elevada, cria uma situação, por exemplo, de prisão domiciliar para,
após o julgamento, usufruir dos benefícios da execução penal, face à detração.
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O fantasma de Mayakovsky e a prisão em flagrante
Alex Schramm de Rocha1

1 Introdução
Nos anos em que o Brasil esteve sob as sombras do regime militar, um
poema tornou-se símbolo de resistência: “Caminhando com Mayakovsky”2,
cujo trecho mais conhecido é:
[...]
Tu sabes,
conheces melhor do que eu
a velha história.
Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,

1
2

Juiz federal substituto.

A íntegra do poema está disponível em: <http://www.culturabrasil.org/caminhocomaiakovski.
htm>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.
[...]

Tal poema foi alvo de dois grandes equívocos. O primeiro diz respeito a sua verdadeira autoria, pois até hoje muitos o creditam a Vladimir
Mayakovsky3, quando, na realidade, seu autor é Eduardo Alves da Costa,
brasileiro. A confusão advém da referência no título ao poeta russo.
O segundo e mais grave equívoco decorreu, provavelmente, do fato de
apenas parte de seus versos ter sido amplamente divulgada, transmitindo-se
a ideia de temor, quando em sua íntegra exortava a coragem. A esse propósito, veja-se a última estrofe de seus versos:
[...]
E por temor eu me calo,
por temor aceito a condição
de falso democrata
e rotulo meus gestos
com a palavra liberdade,
procurando, num sorriso,
esconder minha dor
diante de meus superiores.
Mas dentro de mim,
com a potência de um milhão de vozes,
o coração grita — MENTIRA!

Mas o que esse poema tem a ver com o tema da prisão em flagrante?
A prisão, ao longo do regime de exceção, tornou-se instrumento da
opressão, pois muitas pessoas que a ele se opunham foram abusivamente presas, torturadas e mortas. A prisão era determinada pela autoridade
competente, que naquele tempo era o agente responsável pela investigação.
Associou-se à prisão não decorrente de ordem judicial a ideia de abuso, de
desrespeito aos direitos fundamentais.
3

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Maiakovski>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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Na atualidade, o flagrante constitui o único fundamento de prisão
não administrativa ou militar que dispensa a ordem judicial. Talvez por
essa especificidade lhe recaia grande desconfiança, dada a semelhança com
o procedimento empregado nos tempos de ditadura.
O Estado de exceção se foi, veio o Estado democrático de direito com
a Constituição de 1988, mas o trauma persiste na sociedade, que continua
ouvindo, como um eco, os truncados versos do poema.
Oportuno fazer menção da garantia constitucional contida no art.
5º, XI, da Lei Maior:
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Vê-se que o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre modulação diante de interesses reputados de maior valor. Convém lembrar que, no
dispositivo acima transcrito, o delito pode estar sendo praticado pelo dono
da casa ou pode ser ele a vítima. Em qualquer caso, opta-se pela proteção
daquele que se encontre sofrendo a ação criminosa de outrem, ainda que o
agressor, como já ressalvado, seja o proprietário da casa.
Num mesmo dispositivo, portanto, consagram-se duas garantias,
uma em favor da privacidade e da intimidade do lar; outra, da incolumidade
física, da vida e da liberdade da vítima.
Importante destacar aspecto de especial relevância, que diz respeito
à possibilidade de o acesso ao domicílio ocorrer independentemente de
ordem judicial, inclusive à noite. Nota-se aqui a semelhança com a prática
comum nos tempos de exceção, em que domicílios eram invadidos para
buscar pessoas apontadas como subversivas.
A grande distinção entre as hipóteses diz respeito ao cenário que as cerca. Dentro do Estado democrático de direito, os atos do Estado estão sujeitos ao
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural e demais garantias
constitucionais, que, se não afastam a possibilidade de violação das liberdades
individuais, tornam tal ofensa passível de apuração e responsabilização administrativa, criminal e civil. Proteção inexistente no sombrio período ditatorial.
A presença ou não dessas garantias é o que qualifica o nominado
“Estado de exceção”; pois são justamente elas, as garantias, que são excepcionadas, embora muitos direitos continuem previstos no ordenamento jurídico.
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A esse respeito pertinente é a reflexão de Rébora (1935, p. 68-69
apud BONAVIDES, 2007, p. 527): “O fracasso da garantia não significa a inexistência do direito; suspensão de garantias não pode significar supressão
de direitos”4.
Donde se conclui pela impertinência da pretensa equiparação de conduta do Estado contra o indivíduo em regimes de garantias constitucionais
completamente distintos.
Quem adentra o jardim para furtar “uma flor”, num regime de garantias constitucionais, ainda que o faça, acabará por responder pelo ilícito; já
no regime de exceção, poderá ir além, roubando “a luz e a voz”, porquanto
a vítima não terá instrumentos para defender-se.
O discurso que se volta contra a atuação legítima do Estado propaga
o medo irracional, estimulando a desconfiança sobre suas instituições; e o
medo conduz à reação desproporcional.
Do mesmo modo que o engano tornou Mayakovsky autor de poema
que não fez; os belos versos de Eduardo Alves da Costa tornaram-se inspiração para o surgimento de um fantasma, o medo do Estado.
Essa introdução se faz necessária para tornar mais nítida a tendência
atual do legislador infraconstitucional que, sob o pretexto de praticar política garantista5 de direitos fundamentais do cidadão, acaba por exacerbar a
proteção ao delinquente, deixando desprotegidas as vítimas.

2 Prisão decorrente do flagrante

A prisão em flagrante é espécie de custódia cautelar e pré-processual
— uma vez que tem lugar em momento próximo à prática do delito e, portanto, antes da instauração do processo criminal.
Embora possua requisitos distintos, nos últimos anos, vem recebendo tratamento similar ao das demais modalidades de prisão cautelar,
desprezando-se suas peculiaridades. Essa confusão pode conduzir a sua
4
5

“Fracasso de garantía no significa a inexistencia de derecho; suspensión de garantias no puede
significar supressión de derechos”.

“Garantismo designa um modelo de direito orientado a garantir direitos subjetivo. No âmbito penal, o garantismo penal ou simplesmente garantismo diz respeito a técnicas estabelecidas para a
defesa dos direitos de liberdade, especialmente a liberdade da pessoa, frente a intervenções policiais e judiciais arbitrárias (FERRAJOLI, 2006, p. 10).

22

III Jornada de Direito Processual Penal

sub-reptícia extinção, representando verdadeira eliminação da garantia
constitucional em favor da vítima e importante instrumento de realização
da segurança pública.
Esta conclusão não se afigura exagerada, quando se examina a
nova redação do art. 310 do Código de Processo Penal, atribuída pela Lei
12.403/2011, verbis:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011.)
I – relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011.)
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
ou (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011.)
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela
Lei n. 12.403, de 2011.)
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante,
que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I
a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 — Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao
acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a
todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Redação dada pela
Lei 12.403, de 2011.)

Essa alteração legislativa reduziu significativamente os efeitos da
prisão em flagrante, pois, diante de sua comunicação, resta ao juiz apenas
três alternativas: a) relaxá-la quando ilegal; b) convertê-la em preventiva
quando, além de presentes os pressupostos desta, outra medida cautelar
diversa da prisão não for mais adequada; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Embora o dispositivo legal apresente estrutura lógica coerente, não
é capaz de atender a hipóteses comuns no dia a dia forense. Suponha-se, por
exemplo, que a prisão seja formalmente legal, mas ainda não tenham sido
reunidas provas dos pressupostos da preventiva nem provas de que o preso
preencha os requisitos para obtenção da liberdade provisória.
Veja-se a ênfase dada sobre a indisponibilidade momentânea da prova, pois, em princípio, a situação (ainda não demonstrada) pode recomendar a decretação da preventiva. E, uma vez solto, o delinquente pode vir a
produzir danos irreparáveis a outras vítimas.
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A questão posta envolve a ausência de elementos para decidir em
curto espaço de tempo, já que a prisão deve ser comunicada ao juiz no prazo
máximo de 24 horas (art. 306, § 1º, do CPP). Em tão pouco tempo, não raro,
ainda não se têm informações suficientes sobre as circunstâncias e, em alguns casos, as reais consequências do crime; a segurança de testemunhas;
ou mesmo a possibilidade de provas serem destruídas. Elementos aptos,
entre outros, a justificar o decreto preventivo.
Não seria, então, razoável impor ao Estado o ônus de apresentar tais
elementos no mesmo momento da comunicação do flagrante, sob pena de
ver o preso livrar-se solto.
Nessa hipótese a solução correta seria mantê-lo preso. Porém, sob
a ótica do novo modelo legal, faltaria fundamento para tanto. Mas há, sim,
fundamento. Pode soar absurdo diante do discurso falsamente garantista em
voga, mas está consagrado no art. 5º, LXI, da Constituição Federal:
LXI – 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;

Portanto, ao lado da ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, o constituinte originário pôs a situação de quem se
encontre em flagrante delito como fundamento da prisão; evidenciando-se
a especial atenção voltada às vítimas do delito.
A razão para esse tratamento especial ao flagrante está justamente
no que o distingue dos demais fundamentos de prisão cautelar — que aparentemente o legislador ordinário tem subestimado.
A simples leitura do quanto disposto nos arts. 302 e 303 do Código
de Processo Penal permite observar que o flagrante constitui peculiar situação rica de elementos indicativos da ocorrência do delito e de sua autoria:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
24

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
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Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante
delito enquanto não cessar a permanência.

De certo, deve-se objetar que a pessoa encontrada nessas condições
— ou, para ser mais preciso, apontada como em tal situação — não necessariamente é culpada. Contudo a custódia cautelar, em nenhuma de suas
hipóteses, pressupõe formação definitiva de culpa, mas apenas um juízo de
evidência a esse respeito.

Convém ressaltar que todos os elementos do flagrante são examinados pelo juiz, que, não se convencendo de sua configuração (subsunção
do fato à norma), deve, imediatamente, relaxar a prisão (art. 5º, LXV, da
CF/1988). Uma vez homologada, presume-se não arbitrária, não havendo
motivos para o legislador retirar-lhe a eficácia, como fez ao exigir a decretação da preventiva para manutenção da custódia.
Assim, afora as hipóteses de ilegalidade ou irregularidade da prisão,
deve-se presumir presente alguma das hipóteses acima listadas (arts. 302
e 303 do CPP), sobre as quais se dispensa maiores comentários, haja vista a
clareza de suas disposições e a extensa doutrina a respeito.
Anote-se, v.g., os ensinamentos de Mirabete (2006) a respeito:

Flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido,
praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a
prisão do seu autor, sem mandado, por ser considerado a “certeza visual
do crime”. Assim, a possibilidade de se prender alguém em flagrante
delito é um sistema de autodefesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem
jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória
da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria. (Grifo nosso.)

Todos esses atributos do flagrante, portanto, autorizam a prisão, sem
constituir ofensa ao princípio da “presunção de inocência” (art. 5º, LVII, da
Constituição Federal), inclusive por se tratar de norma de mesma estatura
constitucional.

A propósito, convém mencionar a impropriedade do nomem juris
do aludido princípio, ou, pelo menos, o extenso alcance que lhe tem sido
atribuído. Permita-se, aqui, transcrever a disposição constitucional:
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;
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Com efeito, a norma constitucional se vale da expressão “considerado
culpado”. Se a Carta Política prevê, no mesmo tópico dos direitos e garantias fundamentais, a possibilidade de alguém ser preso em decorrência do
flagrante, por óbvio que para tanto não se exige a qualidade de “culpado”
ao agente.
O aludido princípio constitucional seria melhor compreendido se
seu nomem juris fosse princípio da não presunção de culpa. De fato, é sutil a
diferença, pois não presunção de culpa aparenta ter o mesmo significado de
presunção de inocência, mas não tem.
Inocente se diz de quem não praticou crime (com todos os elementos: causalidade, tipicidade, antijuricidade); enquanto culpado, de quem o
praticou. A norma constitucional proíbe que se repute culpado aquele que
ainda não foi condenado definitivamente (por decisão judicial transitada em
julgado), mas não impõe que o mesmo sujeito seja considerado inocente até
essa condenação definitiva.
Observe-se que, aqui, não se afirma que ninguém possa ser presumido
inocente antes do julgamento definitivo. Em absoluto. Pondera-se, apenas,
que esta presunção de inocência possa ser afastada diante de elementos indicativos da culpa. Na ausência de tais elementos, a presunção de inocência
se impõe — em face do princípio do in dubio pro reo.
Têm-se, portanto, três situações distintas: 1) presunção de inocência;
2) não presunção de inocência e não presunção de culpa; e 3) presunção de
culpa.
Ao culpado se impõe pena. Já ao que não se pode presumir inocente
são aplicadas medidas acautelatórias; entre as quais figura a prisão decorrente do flagrante, cuja eficácia deve perdurar por tempo razoável, a fim
de permitir ao Estado a demonstração da necessidade de manutenção da
custódia. Prazo esse que deve ter correspondência com os prazos para conclusão de inquéritos policiais (art. 10 do mesmo Código Processual Penal,
dispositivo não revogado pela Lei 12.403/2011).
Caberá, portanto, ao juiz apreciar a possibilidade de prorrogação da
prisão de acordo com as peculiaridades do caso ou, constatado o excesso
de prazo ou a falta de justificativa para prorrogação, conceder liberdade
provisória.
Esse é o sistema compatível com a ordem constitucional e apto a
preservar o interesse das vítimas.
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O Estado tem o dever de proteger o indivíduo também em face de
outro sujeito que o agride ou o ameaça. Sob o ponto de vista da vítima, o
Estado é o garantidor de sua liberdade, de sua vida e incolumidade física
ante o agressor. Para atingir esse objetivo, o Estado não deve ser privado de
instrumentos eficazes, como a prisão em flagrante, sob o falso pretexto de
não ferir direito fundamental do infrator. Trata-se do direito de inordinação,
que é o de cumprir o dever de acordo com o ordenamento jurídico.
Pertinente a lição de Bonavides (2007, p. 539) que, discorrendo sobre
a concepção de garantias constitucionais, adverte: “não são elas garantias
unicamente contra o Estado, mas garantias no Estado, a saber, Estado que a
doutrina social do direito reconciliou com a Constituição e seus princípios
clássicos ou tradicionais”.
Sobre o mesmo tema Stern (2000, p. 761 apud BONAVIDES, 2007,
p. 539) adverte que “determinadas instituições jurídicas devem ser resguardadas de uma supressão ou ofensa ao seu conteúdo essencial ou esfera
medular, por parte do Estado, sobretudo do legislador”.
O Estado deve respeito às garantias e aos direitos individuais do
preso, mas isso não pode resultar em ofensa às garantias e aos direitos individuais das vítimas, é preciso haver equilíbrio no emprego desses institutos. Não se deve, como fez o reformador do Código de Processo Penal,
criar presunção absoluta em favor do preso e, assim, retirar da prisão em
flagrante sua eficácia, como se arbitrária fosse a atuação policial mesmo após
homologação do flagrante pelo juiz.
No feito cível, quando o direito do autor exclui o do réu, a presunção
em favor de um acaba por prejudicar o outro; cabendo ao juiz, segundo as
regras de distribuição de ônus e os elementos constantes nos autos, deferir
medidas cautelares tendentes a preservar o resultado útil do processo —
buscando evitar, inclusive, o perecimento do direito subjacente à relação
processual.
Na seara criminal, a lógica não deve ser diferente; pois, se a liberdade do réu puder representar ameaça à liberdade, à incolumidade física ou
à vida (entre outros bens protegidos pelo direito penal) de suas vítimas, a
presunção em seu benefício será contrária aos interesses dessas. Então, por
que retirar do juiz a possibilidade de manter a prisão cautelar do infrator,
obrigando-o a apreciar o cabimento da prisão preventiva em apenas 24
horas após o flagrante?
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Outro aspecto da novel alteração legislativa merece destaque. Se a
lei deixa ao juiz apenas duas opções, quais sejam “converter a prisão em flagrante em preventiva”6 ou conceder liberdade provisória; a decisão judicial
que dispuser de modo diverso, ainda que se apoie na aludida norma constitucional, contrariará disposição expressa de lei, ensejando a interposição
de habeas corpus.
Já no tribunal, não se deve olvidar, incidem os efeitos da Súmula
Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de
plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora
não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.
Vê-se, portanto, que a singela, mas inconstitucional mudança de redação do art. 310 do CPP introduzida pela Lei 12.403/2011 cria gigantesco
obstáculo à manutenção da prisão em grande número de casos. Afinal, poucas
são as situações em que o aparato policial do Estado, em apenas 24 horas,
conseguirá reunir todos os elementos para convencer o juiz sobre a existência
dos pressupostos da preventiva.
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Na realidade, não se trata de conversão de uma prisão em outra, mas apenas de decretação da preventiva, reputando-se o flagrante insuficiente como fundamento para manutenção da custódia.
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A preclusão na indicação das testemunhas pelas partes e a
solução possível para o juiz
Andrea de Araujo Peixoto1

O procedimento probatório, que é dividido pela doutrina nas fases de
proposição, admissão, produção e valoração, é um conjunto de atos que visa à
formação do convencimento do juiz — que se dá, entre nós, pelo sistema do
livre convencimento motivado ou persuasão racional — quanto à veracidade
das afirmações das partes.
Quanto à prova testemunhal, que se insere entre as chamadas provas
pessoais, sua indicação pelas partes (fase da proposição) submete-se, como
será visto, em regra, à preclusão.
A fase processual pertinente à apresentação do rol de testemunhas
pela acusação se extrai de forma cristalina da legislação, devendo constar da
denúncia ou queixa, respeitando-se o número máximo definido nos vários
procedimentos cabíveis, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo
Penal.
Quanto à defesa, cabe, aqui, uma análise das alterações legislativas
para delimitarmos o momento processual adequado à proposição da prova.
Com o advento da Lei 11.719/2008, que juntamente com as Leis
11.689/2008 e 11.690/2008 integram a denominada: “Minirreforma do
Código de Processo Penal”, a defesa prévia foi substituída pela defesa inicial
escrita — ou resposta à acusação —, na forma dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Registre-se, nesse ponto, que a antiga defesa prévia, que era oferecida
na anterior sistemática após o interrogatório, era tida pela doutrina e jurisprudência como peça dispensável, consistindo numa faculdade do defensor.
Para Capez (2011, p. 538), sob pena de preclusão, deveria ser arguida
naquela peça processual a nulidade relativa por incompetência do juízo e
as exceções, e poderia a defesa requerer as diligências que entendesse convenientes, requerer a juntada de documentos e arrolar testemunhas, o que
poderia ser feito mesmo em separado, nesse último caso.
1

Juíza federal substituta.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Com a precitada modificação legislativa, no entanto, a defesa escrita
se reveste de novo formato, constituindo-se em peça obrigatória. Tanto é
assim que, se não apresentada, deve o juiz nomear defensor para oferecê-la.
A resposta escrita na sistemática atual, no dizer de Capez (2011, P. 539):

É uma peça processual consistente, com abordagem de questões preliminares, arguição de exceções dilatórias ou peremptórias, matéria
de direito e amplo requerimento de provas, devendo também ser arroladas testemunhas. Contrariamente à antiga defesa prévia poderá
levar à absolvição sumária do agente.

Note-se que o novo art. 396-A do Código de Processo Penal refere-se expressamente ao arrolamento de testemunhas e sua qualificação na
resposta escrita. Especialmente sobre a necessidade de qualificação das
testemunhas arroladas, Nucci (2009, p. 726) adverte que:

Não se pode admitir a apresentação de rol de testemunhas composto por nomes vagos e indefinidos. Tal situação permitiria a burla ao
momento processual adequado para o oferecimento do rol. Assim,
arrolar “Fulano de Tal” para depor, sem fornecer seus dados individualizadores completos, para que, no futuro, possa substituir por quem
bem quiser, não é de ser admitido pelo juiz. Logo, cabe a defesa (como
também à acusação, que o faz na denúncia ou queixa) apresentar todos
os dados de qualificação, que permitam identificar, perfeitamente,
quem irá depor durante a instrução. Somente a testemunha que não
for localizada por qualquer razão admite a substituição por outra.

Oliveira (2011, p. 608), por sua vez, alerta que o não requerimento
da prova testemunhal na defesa escrita se submete à preclusão, uma vez que
se trata de verdadeiro ônus processual. Afirma, nesse contexto, que a defesa
escrita cumpre a importante função de fixar prazo para o oferecimento do rol
de testemunhas. Para o referido autor, ultrapassado tal prazo, não se poderá
requerer validamente a produção de prova testemunhal, com exceção para
a hipótese de substituição de testemunhas arroladas, mas não encontradas.
Eugênio Pacelli Oliveira é categórico ao concluir que, não arroladas as testemunhas por ocasião da defesa escrita, será trancada a faculdade processual.
A preclusão da oportunidade do arrolamento de testemunhas pela
defesa também é apontada por Rangel (2010, p. 537), que afirma que, não
requerida nesta fase — da defesa escrita —, haverá preclusão temporal, não
sendo mais lícito fazê-lo.
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Importa consignar que tal entendimento é amplamente acolhido pela
jurisprudência, a exemplo das decisões do Superior Tribunal de Justiça: HC
119.666/SP e HC 97.127/SP.
Esclarecidos os momentos processuais adequados para o requerimento de produção da prova testemunhal pelas partes, quais sejam, oferecimento da denúncia ou queixa pela acusação e apresentação da resposta
escrita pela defesa, vejamos o que será possível ao juiz fazer, partindo-se da
hipótese de que este, no caso concreto, constate que há pessoas mencionadas no processo cuja oitiva se faria necessária para a busca da verdade real.
O que se propõe, aqui, é que poderiam tais pessoas ser inquiridas
como testemunhas do juízo, com fulcro no art. 209 do Código de Processo
Penal.
Nucci (2009, p. 477), acerca da produção da prova testemunhal de
ofício, argumenta ser prudente que o juiz decida sobre as testemunhas do
juízo após o início da instrução para que não se torne instrumento de desigualdade no processo, mas sim de autêntica busca da verdade real em nome
da boa formação do convencimento do magistrado.
Avena (2011, p. 484), ao fazer referência ao art. 209 do CPP, relembra
que tal regra, juntamente com outros dispositivos que permitem ao juiz,
por exemplo, proceder a novo interrogatório do acusado (art. 196 do CPP),
requisitar documentos ex officio (art. 234 do CPP) ou ordenar buscas domiciliares e pessoais (art. 242 do CPP), constituem corolário da verdade real.
Isso porque considera-se que a prova dirige-se ao juiz, visando à formação
de seu convencimento quanto aos fatos alegados pelas partes, não sendo
razoável exigir-se uma postura absolutamente inerte do magistrado na fase
instrutória, ficando adstrito apenas às provas requeridas e produzidas pelas
partes.
Legítima, pois, a atuação do magistrado na determinação ex officio
das provas que entenda necessárias à instrução a fim de buscar, o quanto
possível, a verdade dos fatos objetos da ação penal.
Especificamente sobre a solução aqui proposta — oitiva como testemunhas do juízo das pessoas que poderiam ter sido arroladas como testemunhas pelas partes — Nucci (2009, p. 478) afirma que a perda do prazo
oportuno para a parte arrolar testemunhas pode, sim, ser suprida pelo juiz:
Embora a parte não tenha mais o direito de exigir a oitiva de determinada pessoa, não arrolada no momento propício, é importante não
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ouvidar que, no processo penal vigora a busca da verdade real, passível
de realização com eficácia, caso o magistrado participe ativamente
da colheita das provas realmente interessantes ao deslinde da causa.
Assim, se a testemunha não foi arrolada pela acusação (na denúncia)
ou pela defesa (na defesa prévia), pode haver a sugestão ao juiz para
ouvi-la, ficando ao seu prudente critério deferir ou não.

A possibilidade de produção da prova testemunhal de ofício também
é admita por Oliveira (2011, p. 608) com a advertência que essa atuação
se dê a partir das provas já produzidas para subsidiar o esclarecimento de
algumas questões.
Esclarece o autor que a dúvida, expressamente referida no art. 156,
II, do Código de Processo Penal, “ocorreria a partir de possíveis conclusões
diversas acerca do material probatório então produzido, e não sobre o não
produzido” (OLIVEIRA, 2011, p. 327).
Outro não foi o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no ano de 2010, em julgamento que teve como relator o ministro Nilson Naves. Em acórdão amplamente divulgado, a Sexta Turma do Tribunal de
Justiça reafirmou a possibilidade de o juiz ouvir testemunhas não arroladas,
mas fez expressa ressalva a que essa iniciativa deveria se dar apenas de forma
complementar, de acordo com as necessidades originadas de circunstâncias
e fatos apurados na instrução (HC 143.889/SP, DJe 21/06/2010).
No caso concreto, não havia testemunhas a inquirir, uma vez que nem
acusação nem defesa havia requerido a produção de prova testemunhal. O
juiz singular, no entanto, determinou a oitiva de duas testemunhas, como
testemunhas do juízo, por entender a medida relevante e imprescindível
para a busca da verdade real. Decisão esta que, impugnada, foi mantida pelo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Ao apreciar o mencionado habeas corpus, o ministro Nilson Naves
deixou consignado em seu voto que:
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A mim me parece que, se o julgador atua de forma a determinar a
produção da prova quando está em dúvida, sua atitude viola princípios informadores do processo penal acusatório (produção de provas, prova do fato imputado), e da presunção de inocência (até que se
prove a culpabilidade do réu...), e da imparcialidade (conquanto não
seja o juiz um espectador inerte, não lhe é lícito, porém, substituir a
acusação; pode, quem sabe, auxiliar a defesa, já que, segundo eterno
princípio, “ninguém será considerado culpado...”). No caso, não se pro-
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cedeu à inquirição de testemunha alguma, pois nenhuma testemunha
foi mesmo arrolada — seja pela acusação, seja pela defesa —, e, não
havendo, rigorosamente, necessidade de diligência que se originasse
de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, conforme se viu
do termo de deliberação de 11.3.09, então o que aqui ocorreu foi a
iniciativa acusatória do Juiz do processo quando da acolhida do requerimento ministerial.

Por ocasião do julgamento, a ministra Maria Thereza de Assis Moura
deixou registrado que da leitura dos arts. 209 e 402 do Código de Processo
Penal o que se extrai é a atribuição ao magistrado de uma possibilidade de
atuação supletiva, caso ainda persistam dúvidas após a produção das provas
pela acusação e pela defesa.
Conclui a ministra, em seu voto-vista, que:

A atividade do juiz, então, é de auxílio às partes na busca da verdade
real e não de liderança, no sentido de, por conta própria, na total inércia
dos litigantes, tomar para si a pretensão probatória e determinar o que
lhe pareça necessário e condizente com o caso concreto, consoante, de
fato, aconteceu na espécie.

Dessa forma, ao lançar mão da solução aqui apresentada para a
perda da fase processual adequada pelas partes na apresentação do rol de
testemunhas, no sentido da possibilidade de o juiz ouvir as testemunhas
que entenda relevantes ao esclarecimento dos fatos como testemunhas do
juízo, deve o magistrado proceder com o máximo de cautela aguardando
o desenvolvimento da instrução com a produção das demais provas pelas
partes.
Só a partir da instrução e restando dúvidas para a formação de seu
convencimento, poderia se determinar a oitiva dessas testemunhas a fim de
suprir a iniciativa probatória das partes nesse ponto.
O momento adequado para que o magistrado avalie a conveniência
de determinar a oitiva das testemunhas do juízo estaria, então, configurado
antes do julgamento, após o término da produção das provas pela acusação
e defesa.
Adviria, então, a necessidade de se converter o julgamento em diligência com a designação de data para a oitiva das testemunhas do juízo,
segmentando-se a audiência de instrução e julgamento, que, em regra, é una,
nos termos do art. 400 e seguintes do Código de Processo Penal.
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Valoroso se ponderar, ainda, que, com a modificação da posição do
interrogatório na fase de instrução pela Lei 11.719/2008, passou este a ser
considerado o último ato de defesa — e de instrução — devendo-se postergá-lo, ou mesmo renová-lo, após a oitiva das testemunhas do juízo.
Assim, a iniciativa do juiz em busca de provas não indicadas pelas
partes para a formação de seu convencimento deve ser feita sempre de forma
supletiva e, após a produção das provas pelas partes, para se evitar eventuais
alegações de nulidade, nunca se perdendo de vista as regras do ônus da prova
vigentes em nossa estrutura acusatória do processo penal.
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Competência da Justiça Federal nas execuções penais
Andréa Márcia Vieira de Almeida1

1 Introdução
A atividade jurisdicional exercida pelo Estado, embora una, é delimitada por meio da competência. Por esta forma, visa-se evitar conflitos de
decisões, pois cada questão deverá ser julgada pelo juízo competente.
A competência da Justiça Federal, por sua vez, é estabelecida na Constituição Federal, sendo genericamente definida no inciso IV do art. 109, que
utiliza, como critério de definição, a análise de questões que poderiam afetar,
direta ou indiretamente, os interesses federais ou nacionais.
No que se refere à execução penal, a titularidade do estabelecimento
prisional se destaca na fixação da competência para a análise dos incidentes
oriundos da referida execução. Embora haja entendimentos doutrinários em
contrário, a jurisprudência solucionou a questão, tendo, inclusive, o Superior
Tribunal de Justiça ressaltado o seu posicionamento por meio da Súmula 192.
Por tal razão, a depender da titularidade da unidade prisional, a
competência para a execução das penas privativas de liberdade será fixada
independentemente da Justiça que tenha proferido a sentença condenatória.

2 Competência criminal da Justiça Federal: breve análise

A jurisdição, sendo a atividade exercida pelo Estado no intuito de
solucionar conflitos de interesses, embora una, não pode ser exercida ilimitadamente por qualquer juiz. São necessários diversos órgãos jurisdicionais
em razão da quantidade da população, da extensão territorial e do número
extraordinário de lides e controvérsias. Surge, então, a necessidade da delimitação da jurisdição, conforme limites estabelecidos em lei, caracterizando-se,
assim, a competência. Melhor dizendo, a competência é o âmbito legislativamente delimitado, no qual cada órgão exerce seu poder jurisdicional.
1

Juíza federal substituta.
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A delimitação do poder jurisdicional é feita em vários planos, considerando a natureza da lide (ratione materiae), o território e as funções que
os órgãos podem exercer nos processos (TOURINHO FILHO, 2001, p. 202).
A competência da Justiça Federal é delimitada pela Constituição
Federal, nos arts. 108 e 109. Para a definição dos crimes da competência
federal, o critério utilizado pelo constituinte pode ser explicado por meio da
busca de um dimensionamento das questões que poderiam afetar, direta ou
indiretamente, os interesses federais ou nacionais (OLIVEIRA, 2006, p. 209).
A competência criminal geral da Justiça Federal está prevista no inciso IV do art. 109 da Constituição Federal, abrangendo os crimes praticados
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias
ou de suas empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Federal.
Conjugam-se, então, três requisitos necessários para a configuração
da competência criminal federal: a) a presença, no polo passivo, como vítima,
do ente federal (União, autarquia ou empresa pública); b) repercussão do
delito no bem, serviço ou interesse do ente federal; c) ocorrência de prejuízo
ou dano ao ente federal (CARVALHO, 2005, p. 336).
Dessa forma, a Constituição Federal elegeu dois critérios para definir
a competência no art. 109, IV, quais sejam: objeto jurídico e natureza jurídica
do sujeito passivo. Ocorrendo os referidos requisitos, a competência criminal
geral se estabelece no juízo federal.

3 O processo de execução penal

Discute-se doutrinariamente acerca da autonomia do processo de
execução penal em relação ao processo condenatório ou se ele representa
uma fase do processo de conhecimento.
Com a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), ficou induvidosa a separação do processo de conhecimento e de execução. Forma-se, em
verdade, nova relação jurídica, distinta do processo de conhecimento, pois,
embora haja identidade de partes, os objetivos são diversos. Neste sentido,
explica Antônio Scarance Fernandes (1999):
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Há realmente autonomia. Forma-se nova relação jurídica, distinta
daquela do processo de conhecimento, pois, apesar da identidade de
sujeitos processuais — juiz, Ministério Público e réu, ora condenado —
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os três agem com objetivos inteiramente diversos. O Ministério Público
agora quer o cumprimento da pena; antes pretendia a condenação. O
juiz da execução não mais instrui a causa para julgar a ação penal; deve
velar para que o cumprimento da pena seja feito nos termos da lei e
deve buscar a maior individualização possível, adaptando o comando
emergente da sentença aos novos interesses da execução. O condenado
não mais pugna pela sua absolvição; quer amenizar a forma de cumprimento da pena, quer que sejam observados os seus direitos, pretende
que lhe sejam outorgados os benefícios legais. O objeto do processo de
execução é outro, não mais a pretensão deduzida pela acusação e sim o
cumprimento do comando emergente da sentença condenatória e sua
adaptação de acordo com as necessidades da execução em concreto.

Discute-se, ainda, a natureza jurídica da atividade desenvolvida pelo
juiz na execução, fazendo surgir, assim, três correntes principais. Para a
primeira corrente, o juiz exerce apenas funções administrativas, não exercendo função jurisdicional. A segunda corrente defende que o juiz tem papel
administrativo ao fiscalizar e acompanhar o cumprimento da pena e somente
nos incidentes exerce a função jurisdicional. Para a terceira corrente, o juiz
exerce a função jurisdicional na execução penal. Essa última é a corrente
predominante.

4 Competência da Justiça Federal nas execuções penais

A competência do juiz da execução penal é estabelecida pelo art. 65
da LEP, determinando que a execução penal competirá ao juiz indicado na Lei
de Organização Judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Dessa forma, a
competência é especializada, atribuída ao juiz da execução penal, conforme
normas de organização judiciária, sendo, por exceção, o juiz do processo de
conhecimento o competente para tal fim.

Na Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, por sua vez, no
item 93, encontra-se expressa a criação do juízo especializado da execução
penal em todos os estados e territórios.
Com o surgimento da Lei 5.010/1966, no art. 85, foi estabelecido
que, “enquanto a União não possuir estabelecimentos penais, a custódia de
presos à disposição da Justiça Federal e o cumprimento de penas por ela
impostas far-se-ão nos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.
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Dessa forma, tratando-se de condenado pela Justiça Federal, estando
o réu recolhido em estabelecimento penal estadual, competente para a execução é também o juiz da execução penal da justiça local, salvo se dispuser
de vara com essa competência indicada na lei de organização judiciária (art.
668 do CPP e art. 65 da LEP) (MIRABETE, 2006, p. 179).
Visa-se, dessa forma, uniformizar o tratamento a presos que estejam
sujeitos à jurisdição do juízo especializado.
Nesses termos, quando se trata de pena privativa de liberdade, a
definição da competência considera o local em que o preso se encontra cumprindo pena. Em regra, é competência da Justiça Estadual comum, pois os
estabelecimentos são, normalmente, sujeitos à sua jurisdição.
Ocorre que esse entendimento gerou questionamentos doutrinários
e exigiu nova análise acerca da competência para a execução da pena.
Duas correntes se destacaram, conforme elucida Vladmir Souza Carvalho (2005, p. 490-496):
A primeira, emanada dos tribunais regionais federais da 2ª e 3ª Regiões, com reflexos na 5ª Região, a se inclinar pela competência da
Justiça Federal.
Da 3ª Região, embora o entendimento não seja unânime: Compete ao
juiz federal das execuções penais conhecer e decidir pelo pedido de
transferência de regime penitenciário, quando a condenação decorre
de sentença proferida por magistrado federal. A circunstância de o
sentenciado se encontrar recolhido em cadeia pública, não autoriza a
remessa do processo de execução para o juízo de direito da comarca
onde tem sede o presídio. [...]
A segunda corrente se bate pela competência da Justiça Estadual, consoante decisões do Tribunal Regional Federal da 1ª e 4ª Regiões. [...]
A execução da pena implica uma política destinada à recuperação do
preso, que é da alçada de quem tem jurisdição sobre o estabelecimento
onde ele está recluso. Hipótese em que, embora a condenação resulte
de sentença proferida por juiz federal, a pena está sendo cumprida
em estabelecimento estadual, de modo que ao juiz de direito cabe
fiscalizar-lhe a execução.

Em seguida, o referido autor filia-se à primeira corrente, fazendo o
seguinte comentário:
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A corrente que aponta a competência da Justiça Federal defende ponto
de vista que mais se amolda à norma constitucional, sobretudo porque
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a execução da pena é uma continuação do feito, iniciado com a denúncia
e culminado com a sentença condenatória. Depois, a Justiça Federal
dispõe, para tanto, da vara das execuções penais. [...] Os argumentos
da segunda corrente não convencem. A assertiva de que o juízo das
execuções penais se transmuda em jurisdição especializada não deve
ser aceito, visto que, confrontando a Justiça Federal com a Estadual, a
primeira ocupa lugar na jurisdição especializada. Já o fato de o presídio se encontrar sob a administração estadual, aspecto destacado em
muitos decisórios do TRF 4ª Região e na maioria dos arestos do STJ,
não é ponto de influência. A competência da Justiça Federal é de ordem
constitucional, não podendo sobre ela prevalecer o fato de o presídio pertencer ao Estado-membro e se encontrar, naturalmente, sob a
administração estadual. [...] Por fim, não era possível ao constituinte
enfrentar o problema, inserindo assim na Carta Magna dispositivo a
respeito, visto estar a competência para a execução penal acoplada â
competência para processar e julgar.

Desde então, alguns doutrinadores passaram a questionar se a natureza, federal, estadual ou municipal, da instituição, gerida e controlada na
esfera administrativa e não judicial, na qual seriam recolhidos os condenados,
poderia modificar uma competência jurisdicional fixada na Constituição.
Nesse sentido, salienta Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2008, p. 208):

A prevalecer o argumento, a Justiça Federal seria, a grosso modo, também, igualmente incompetente sempre que tivesse que dirigir uma
ordem a uma autoridade estadual ou municipal, ou que a instituição
depositária de bens ou cumpridora das ordens judiciais não fosse federal, o que, a rigor, provocaria sérios reflexos no processo civil e penal.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 192, estabelecendo que “compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução
das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral,
quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual”.
Os precedentes que ensejaram o verbete sumulado pelo STJ, conforme
elucida Aluisio Mendes, justificam, principalmente, a competência da Justiça
Estadual com base no art. 65 da Lei 7.210/1984, bem como, à época, na ausência de estabelecimentos prisionais federais, acarretando, dessa maneira,
a custódia dos condenados pela Justiça Federal em presídios estaduais.
No mesmo sentido, elucida Evandro Luis Falcão (2007), ao afirmar
que nessas situações a competência passa para a Justiça Estadual em razão
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da impossibilidade física e material de a pena imposta ser executada pela
Justiça Federal, em face da inexistência de estabelecimentos penais federais
compatíveis em quase todo o país.
Por certo, a competência da Justiça Federal está expressamente
prevista na Constituição Federal, não sendo passível de ser afastada pela
legislação infraconstitucional. Nos crimes cuja competência para processar
e julgar o feito seja da Justiça Federal, engloba-se, em princípio, a execução
das penas impostas. Dessa forma, nas causas em que se fixou constitucionalmente a competência da Justiça Federal, a única hipótese de exercício da
competência federal pela Justiça Estadual está prevista no § 3º do art. 109
da Carta Magna (MENDES, 2008, p. 208).
Nesses termos, a Justiça Estadual possui, conforme previsão do art.
109, § 3º, da Constituição Federal, competência para realizar a execução de
penas privativas de liberdade, interpretando-se teleológica e ampliativamente o dispositivo constitucional, substituindo-se a ideia de ausência de
vara federal pela falta de estabelecimento prisional federal.
Esse entendimento, conforme ressaltado por Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes (2008, p. 209), foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal
em 1994, tendo esta Corte assim entendido:
Competência: execução penal: condenados pela Justiça Federal que
cumprem pena em estabelecimento estadual: competência da Justiça
Estadual: inteligência do art. 109, par. 3º, da Constituição, que, atenta às peculiaridades da questão, adequadamente deslocou, da noção
puramente geográfica de comarca para o caráter estadual ou federal
do estabelecimento penitenciário do cumprimento de pena, o critério
de determinação da competência para a execução (RE 145.318-4 RS).

Ocorre que, posteriormente, em 2000, conforme salienta o mesmo
autor, a Corte Suprema adotou interpretação mais rígida em relação à aplicabilidade do art. 109, § 3º, da Constituição, exigindo do legislador referência
e determinação expressa para afastar a competência da Justiça Federal de
primeira instância, conforme acórdão proferido no RE 228.955-9/RS.
Por outro lado, a possibilidade de dualidade jurisdicional em um mesmo presídio, podendo ocasionar inconciliáveis situações em relação a presos
numa mesma situação, num mesmo estabelecimento penal, é repudiada por
alguns doutrinadores que defendem a competência do juiz estadual para a
execução das penas de sentenciados pela Justiça Federal.
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Com esse entendimento, afirma Alberto Silva Franco (1991, p. 115):

A natureza e a sede do estabelecimento penitenciário em que o sentenciado cumpre a reprimenda determinam a competência do juiz
para, no exercício da atividade jurisdicional, dirimir os incidentes da
execução da pena, pois outro entendimento levaria a uma inadmissível dualidade jurisdicional em um mesmo presídio, criando, às vezes,
inconciliáveis situações em relação a presos numa mesma situação,
num mesmo estabelecimento penal, apenas e tão somente porque suas
condenações foram decretadas por justiças diferentes.

Ressalte-se, ainda, que a competência será do juiz local quando se
tratar de estabelecimento penal do estado. Assim, em situação inversa, em
que o condenado da Justiça Estadual cumpre pena em estabelecimento penitenciário federal, deverá haver o mesmo tratamento. Em verdade, é a titularidade do estabelecimento prisional que fixa a competência jurisdicional
para a execução penal.
O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, editou as Resoluções 502
e 557 sobre o assunto e reconheceu a competência da Justiça Federal para
execução da pena de presos de alta periculosidade enviados para os presídios federais, ainda que condenados ou custodiados cautelarmente pela
Justiça do estado.
No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci (2005, p. 921) assim
elucida:
Ordinária é a jurisdição comum — federal ou estadual — não concernente a nenhuma matéria específica, fixada pela Constituição. Por outro
lado, em relação à chamada jurisdição especial, que trata de matéria
específica, constitucionalmente prevista, somente há possibilidade
de haver condenação criminal na Justiça Eleitoral ou na Justiça Militar. Assim, caso o condenado por delito eleitoral ou por crime militar
cumpra pena em estabelecimento sujeito à jurisdição comum, sob corregedoria do juiz da execução criminal estadual, no caso de presídios
administrados pelo Estado, ou no juiz da execução criminal federal, se
o presídio for administrado pela União, deve integrar-se às mesmas
regras condutoras da execução penal dos demais detentos.

Os problemas práticos provenientes do entendimento contrário
foram ressaltados pelo juiz federal substituto da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, Rafael Soares Souza, na sentença proferida nos Autos
2008.85.00.001915-2, conforme se verifica:
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[...] há incontáveis problemas práticos no seguimento com a atual
sistemática, prejudiciais tanto ao cidadão que está cumprindo pena
como à própria Administração da Execução Penal.
O primeiro é a concorrência de juízes a atuar sobre a mesma unidade
prisional. Como esta é estadual, com autoridades idem, não é possível
ao magistrado federal fiscalizar, na prática, como a pena está sendo
cumprida, haja vista que os servidores estaduais se reportam somente ao juízo do Estado. O resultado são [i] transferências de presos
não comunicadas à Justiça Federal, [ii] a “perda” do executado no
sistema, sua [iii] não condução para audiências e demais atos processuais, além dos [iv] pedidos — sempre dobrados — de concessão de
benefícios, dirigidos tanto ao Juiz Estadual como para o Federal, [v]
com conflito de decisões e [vi] indesejável possibilidade de escolha
do magistrado com posicionamento favorável à parte, malferindo o
princípio do juiz natural.
Há ainda dificuldades quanto à unificação de pena, que pressupõe
um único juiz para tal incidente — quem seria o competente? — bem
como novos conflitos de decisões quanto à progressão de regime,
soltura e benefícios em geral.
Finalmente, a impossibilidade deste juízo exercer atividade correcional na unidade prisional, inclusive, com poderes para interditá-la
caso isso se afigure necessário à manutenção da integridade física
dos executados [art. 66, VIII da LEP] culmina em tornar meramente
exortativos os direitos do preso, um quadro de especial gravidade
quando se pensa na precariedade — notória — das unidades estaduais e as fundadas dúvidas de que as mesmas atentam para os
requisitos mínimos de salubridade e humanidade.

Por sua vez, analisando-se os entendimentos jurisprudenciais,
percebe-se a predominância do entendimento acerca da fixação da competência a depender da administração do estabelecimento em que o preso
se encontra custodiado. O STJ, além de ter editado a Súmula 192, continua
sustentando o mesmo posicionamento, conforme recente julgado:
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Ementa PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. ESTABELECIMENTO SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 192 DO STJ.
I – A Justiça Castrense é a competente para a execução provisória ou
definitiva de pena quando o sentenciado encontrar-se recolhido em
estabelecimento sujeito a administração militar (Similitude com a
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incidência da Súmula 192 do STJ: Compete ao juízo das execuções
penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela
Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual).
II – A competência para execução penal não se encontra atrelada à
natureza do delito praticado, tampouco à categoria do juízo processante, mas sim à jurisdição a que se encontra subordinado o estabelecimento penal de custódia. Em outras palavras, tratando-se de
estabelecimento sob administração estadual, federal ou militar, a
competência para execução penal há de ser fixada, respectivamente,
no âmbito da Justiça Estadual, Federal ou Militar.

III – In casu, tratando-se de presídio administrado pela Marinha do
Brasil, sujeito, portanto, à administração militar, a competência para
execução provisória da pena é da Justiça Castrense.

Conflito negativo conhecido para declarar competente o juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União Superior
Tribunal de Justiça – (STJ. Conflito de Competência – CC: 93777-RJ.
Terceira Seção. Rel. Félix Fischer. Data da decisão: 13/08/2008.
Documento: STJ 000338586. DJE: 01/10/2008.)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, inclusive, apresenta o
entendimento, conforme se verifica:

Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO POR JUIZ FEDERAL E RECOLHIDO A PRESÍDIO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. JUIZ DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ESTADUAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA 192 DO STJ.

I. Compete ao juízo das execuções penais do respectivo Estado da
federação examinar qualquer pedido relativo à execução de pena,
ainda que seja a execução provisória, encontrando-se o condenado
pela Justiça Federal cumprindo pena em presídio estadual.
II. Incidência da Súmula 192 do STJ, verbis: “Compete ao juízo das
execuções penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos
a estabelecimentos sujeitos a administração estadual.”
III. Remessa dos autos ao Juízo das Execuções Criminais de Fortaleza,
Ceará, competente para o processamento e julgamento do recurso.
(Tribunal Regional da Quinta Região. Agravo em Execução Penal
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AGEPN: 974/CE. Quarta Turma. Unânime. Rel. desembargadora
federal Margarida Cantarelli. Data da decisão: 06/02/2007 Documento: TRF500132665. DJ – Data: 27/02/2007, p. 589, n. 39.)

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região recentemente manifestou-se no mesmo sentido:
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUIZ ESTADUAL. HABEAS CORPUS PARA O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1. É da competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais
do Estado a apreciação e julgamento dos incidentes da execução da
pena, ainda que provisória, de preso condenado pela Justiça Federal
e que se encontra cumprindo pena em estabelecimento sujeito à Administração Estadual. Inteligência (Súmula 192/STJ). 2. É admissível
a impetração de habeas corpus quanto ao regime de execução da pena,
mesmo havendo previsão de recurso específico (art. 197 da Lei de
Execuções Penais), em face da possibilidade de lesão ao direito de
locomoção. 3. Da decisão do Juiz Estadual em incidente da execução da
pena de preso condenado pela Justiça Federal , cumprindo pena em estabelecimento penal estadual, cabe recurso, ou a impetração de habeas
corpus, para o Tribunal de Justiça. (HC 0012105-24.2012.4.01.0000/
MG, rel. desembargador federal Tourinho Neto, Terceira Turma, e-DJF1
p. 302 de 20/04/2012.)
HABEAS CORPUS. PREFEITO. EXECUÇÃO DE PENA. ESTABELECIMENTO ESTADUAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCIDENTE DE EXECUÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA 192
STJ. 1. Compete ao Juízo da Execução Estadual decidir sobre incidente
provocado por paciente de habeas corpus que reivindica o direito de
cumprir a pena em regime domiciliar, em razão de problemas de saúde,
tendo sido condenado pela Justiça Federal em Estado da Federação
sem estabelecimento prisional pertencente à União. 2. Nos termos
dos art. 65 e 66 da LEP, cabe ao Juízo da Execução analisar e decidir as
questões pertinentes ao cumprimento da pena imposta em sentença já
transitada em julgado, consoante o disposto na Súmula 192 do STJ. 3.
Ordem de habeas corpus julgada extinta sem julgamento do mérito. (HC
0071947-66.2011.4.01.0000/BA, rel. desembargador federal Carlos
Olavo, Terceira Turma, e-DJF1 p. 80 de 31/01/2012.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA, EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, PELA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
– COMPETÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ARTS. 66, III,
b, E 194 DA LEI 7.210/84 – PRESO RECOLHIDO EM PRESÍDIO SOB
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ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO STF E DO TRF/1ª
REGIÃO – SÚMULA 192 DO STJ – AGRAVO IMPROVIDO. I – “Compete ao
Juízo da Vara das Execuções Criminais do Estado, a deliberação sobre
os incidentes da execução da pena, ainda que provisória, de preso condenado pela Justiça Federal e que se encontra cumprindo pena em estabelecimento sujeito à Administração Estadual. Inteligência da Súmula
192/STJ. A partir do momento em que foi determinada a expedição
da guia de recolhimento, tendo sido, esta, recebida e autuada perante
o Juízo da Vara das Execuções Criminais, esgotou-se a competência
da Justiça Federal para qualquer pedido relativo à execução da pena
do condenado — ainda que sua condenação não tenha transitado em
julgado. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Bauru – SP, o Suscitante.
(STJ, CC 34.352/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 3ª Seção, maioria, DJU de
23/06/2003). II – Em igual sentido orienta-se a jurisprudência do
TRF/1ª Região: “Compete ao Juízo de origem ou da execução criminal
competente decidir sobre a presença ou não dos requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão da progressão de regime, sob pena de supressão de instância. Precedente do STF. É competente o Juízo da Vara
das Execuções Criminais do Estado, a deliberação sobre os incidentes
da execução da pena, ainda que provisória, de preso condenado pela
Justiça Federal e que se encontra cumprindo pena em estabelecimento
sujeito à Administração Estadual . Inteligência da Súmula 192/STJ.”
(TRF/1ª Região, ACR 2007.33.00.013715-3/BA, Rel. Des. Federal Mário
César Ribeiro, 4ª Turma, unânime, e-DJF1 de 17/04/2009) III – Na
espécie, tratando-se de pedido de progressão de regime de presos
condenados pela Justiça Federal e que se encontram cumprindo pena,
em presídio sujeito à administração estadual, na pendência de julgamento de recurso da acusação, competente para a sua apreciação é o
Juízo Estadual da Vara de Execuções Penais, a teor da Súmula 192 do
egrégio STJ e da jurisprudência do colendo STF e do TRF/1ª Região.
IV – Decisão recorrida que merece manutenção. V – Agravo em Execução Penal improvido. (AGEPN 0004858-25.2009.4.01.4000/PI, rel.
desembargadora federal Assusete Magalhães, Terceira Turma, e-DJF1
p. 336 de 13/01/2012.)
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5 Conclusão
Dessa forma, a fixação da competência para a execução da pena a
depender da titularidade do estabelecimento prisional gera diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais.
Embora parte da doutrina entenda que a administração do estabelecimento penal não seja critério razoável para a definição da competência
para processar as execuções penais, a jurisprudência solucionou a questão,
tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulado seu entendimento.
Por outro lado, embora a corrente contrária saliente que o preso
deveria ficar submetido apenas à administração carcerária, enquanto jurisdicionalmente deveria ficar submetido ao juízo prolator da sentença condenatória, as questões práticas se coadunam para o entendimento diverso.
Por tal razão, sendo a condenação resultante de sentença proferida
por juiz federal e estando o condenado custodiado em estabelecimento estadual, cabe ao juiz de direito processar e fiscalizar a execução da pena. Em
caso inverso, o mesmo entendimento deverá ser aplicado. Sendo, portanto,
a titularidade do estabelecimento prisional o critério utilizado para a fixação
da competência jurisdicional em relação às execuções penais.
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Princípio do contraditório: análise sobre o recebimento da
denúncia após a defesa preliminar do réu
Atanair Nasser Ribeiro Lopes1

A luta pelo reconhecimento dos direitos humanos passou por diversas
etapas históricas, atravessando períodos de verdadeira degradação ética,
de regimes de exceção marcados por violência e imposição ditatorial, até
que se chegasse hoje à avassaladora pobreza globalizada, fruto da falta de
oportunidades, da concentração do capital e das riquezas e, principalmente,
da negativa velada de materialização dos direitos já reconhecidos. A partir
da moldura estruturada por César Beccaria (1554), a Declaração Universal
dos Direitos do Homem (1948), a Constituição Federal (1988), o Pacto de
São José da Costa Rica (1992), o Estatuto do Tribunal Penal Internacional
(1998), entre vários outros princípios e postulados do direito interno e do
internacional, são exemplos claros da prescrição positiva do reconhecimento
estatal de princípios processuais penais assegurados ao réu, entre os quais
o princípio do contraditório. Com efeito, em devaneios absolutistas, como
resquícios inquisitoriais, tal princípio ainda é sonegado, motivando aos homens a permanente luta por sua materialização e efetivação concreta nos
casos reais.
A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, LV, assegurou aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
o contraditório e a ampla defesa, o que foi prescrito para observância até
mesmo diante da liberdade de iniciativa comumente outorgada aos tribunais
na regência do funcionamento de seus órgãos internos, como se vê na alínea
“a”2 do inciso I do art. 96 da mesma Carta. Cumpre relembrar que o juiz deve
decidir fundamentadamente a respeito das questões a ele apresentadas,
como estabelece o art. 93, IX3, do texto constitucional, o que pressupõe, para
1
2

3

Juiz federal.

“Art. 96. Compete privativamente: I – aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;”
“IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
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sua validade e pertinência, a prévia oitiva de ambas as partes sob o ponto
analisado, ressalvados os casos de urgência e que se insiram em perigo de
demora que possa frustrar, no todo ou em parte, o objeto em litígio4.
O princípio do contraditório, oriundo desde o brocardo romano audiatur et altera pars, está tão intrinsecamente ligado à concepção de distribuição de justiça que a doutrina o considera inerente à noção de processo,
influente na organização e no exercício do poder. Como pontuam Cintra et al.
(1996, p. 55), o juiz imparcial, posicionado de forma equidistante das partes,
“ouvindo uma, não pode deixar de ouvir a outra; somente assim se dará a
ambas a possibilidade de expor suas razões, de apresentar suas provas, de
influir sobre o convencimento do juiz”. Cada uma das partes manifesta-se pela
obtenção de seus interesses, portanto ambas de forma parcial, consistindo
em tese e antítese, cuja soma possibilita ao juiz corporificar a síntese, “em
um processo dialético” (CINTRA et al., 1996). Por isso mesmo, o processo se
apresenta como síntese de uma relação jurídica progressiva, que é a relação
jurídico-processual das partes no exercício de atos e fatos que constituem o
procedimento. Como esclarecem Cintra et al. (1996, p. 286):

4

as decisões, sob pena de nulidade [...]”. Como assevera Humberto Theodoro Júnior (2011: 24), “o
princípio lógico é aquele que impõe aos atos e decisões das autoridades públicas uma sustentação
racional, de modo que, ao aplicar a lei, sempre delibere dentro da racionalidade. No processo, o
princípio lógico se cumpre por meio da exigência de serem as decisões judiciais obrigatoriamente
fundamentadas, sob pena de nulidade (CF, art. 93, nº IX). Essa fundamentação é não só uma imposição do princípio do contraditório, do qual decorre a submissão do juiz a decidir a causa sempre
dando resposta às alegações e defesas deduzidas pelas partes (CPC, art. 458, nº II), como também
é uma exigência de ordem política-institucional do Estado Democrático de Direito”.

Como bem advertem Cintra et al. (1996, p. 57), “o contraditório não admite exceções: mesmo nos
casos de urgência, em que o juiz, para evitar o periculum in mora, provê inaudita altera parte (CPC,
arts. 929, 32, 937, 813 ss.), o demandado poderá desenvolver sucessivamente a atividade processual plena e sempre antes que o provimento se torne definitivo”. No mesmo sentido doutrina Humberto Theodoro Júnior (2011: 37), para o qual “o devido processo legal, síntese geral da principiologia da tutela jurisdicional, exige que o contraditório, às vezes, tenha de ceder momentaneamente
a medidas indispensáveis à eficácia e efetividade da garantia de acesso ao processo justo. Assim,
no caso de medidas liminares (cautelares ou antecipatórias), a providência judicial é deferida a
uma das partes antes da defesa da outra. Isto se admite porque, sem essa atuação imediata da
proteção do interesse da parte, a eficácia do processo se anularia e a garantia máxima de acesso à
tutela da justiça restaria frustrada. As liminares, todavia, não podem ser utilizadas senão em casos excepcionais, de verdadeira urgência, e não podem se transformar numa completa e definitiva
eliminação da garantia do contraditório e ampla defesa. Assim é que, tão logo se cumpra a medida
de urgência, haverá de ser propiciada à parte contrária a possibilidade de defender-se e de rever e,
se for o caso, de reverter a providência liminar”.
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A sua dialética reside no funcionamento conjugado dessas posições
jurídicas e desses atos e fatos, pois o que acontece na experiência concreta do processo é que de um fato nasce sempre uma posição jurídica,
com fundamento na qual outro ato do processo é praticado, nascendo
daí nova posição jurídica, a qual por sua vez enseja novo ato, e assim
até ao final do procedimento. Cada ato processual, isto é, cada anel da
cadeia que é o procedimento, realiza-se no exercício de um poder ou
faculdade, ou para o desencargo de um ônus ou de um dever, o que
significa que é a relação jurídica que dá razão de ser ao procedimento; por sua vez, cada poder, faculdade, ônus, dever, só tem sentido
enquanto tende a favorecer a produção de fatos que possibilitarão a
consecução do objetivo final do processo.
[...]

No campo do processo penal, afirma-se até que o seu reconhecimento atende a razões de conveniência política, pois a afirmação de que
há uma relação jurídica entre o Estado-juiz, o órgão da acusação e o
acusado (ao qual se atribuem poderes e faculdades de natureza processual) significa a negação da antiga ideia de que este é mero objeto
do processo, submetido às atividades estatais persecutórias5.

O princípio dialético, na doutrina de Humberto Theodoro Júnior
(2011, p. 24), se estabelece pela razoabilidade, em critérios que não são
próprios das ciências exatas, através do qual “se apura por meio do debate
e da argumentação em torno da melhor e mais adequada interpretação das
normas presentes no ordenamento jurídico”, realizando-se, pois, “na ampla
discussão entre as partes e o juiz em torno de todas as questões suscitadas no
processo, antes de serem submetidas a julgamento”. E conclui em comunhão
com a doutrina de Cintra et al. (1996):
5

“As ideias liberais e humanitárias que inspiraram a obra de Beccaria (Dos delitos e das penas, 1554)
estão presentes em todas as Constituições e declarações de direitos do mundo moderno, a) conferindo ao acusado o direito à defesa ampla e ao julgamento pelo seu juiz natural e mediante processo contraditório (isto é, no qual ambas as partes tenham ciência dos atos praticados e possibilidade de contrariá-los, estabelecendo verdadeiro diálogo com o juiz), b) vedando a prisão que não seja
em flagrante delito ou realizada por ordem escrita da autoridade competente, c) estabelecendo a
presunção de inocência do acusado e d) garantindo tudo isso através do instituto do habeas corpus
(v. Const., art. 5º, incs. XXXVII, LV, LXI e LXVIII). No estabelecimento desses direitos e garantias
por via constitucional está a exigência de que o processo-crime configure efetivamente uma relação jurídica processual entre o juiz, o órgão do Ministério Público e o acusado” (CINTRA et al. 1996,
p. 287).
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Dessa maneira, o provimento judicial representa o resultado dialético
do debate ocorrido no desenvolvimento do processo, ficando assegurada a todos os sujeitos da relação processual a possibilidade de
efetiva participação na construção do resultado da tutela jurisdicional.

O juiz exerce a autoridade no comando do processo, mas não o conduz
de maneira autoritária. Comporta-se sob a regência dos preceitos da lei
e só decide depois de amplo debate em torno dos fatos e fundamentos
jurídicos propostos pelas partes. Em torno das provas, o juiz formará seu livre convencimento, mas ficará sempre restrito àquilo que se
argumentou e provou nos autos, para afinal proferir um julgamento
cujos fundamentos racionais e jurídicos terão de ser explicitados na
sentença (CPC, art. 131).

Com efeito, o contraditório exercido em uma relação jurídica só pode
ter validade se nele observado, de forma indestacável, o princípio da igualdade, inerente ao conceito de processo dialético e que tem seu fundamento no
Preâmbulo, no art. 1º, caput e inciso III, combinados com o art. 5º, caput, da
Constituição Federal. No campo processual, prescreve que as partes sejam
ouvidas de forma equivalente, que tenham as mesmas oportunidades de
alegar e de provar. A instituição do próprio Estado Democrático é destinada
a assegurar a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (Preâmbulo), fundamentada na
dignidade da pessoa humana (art. 1º, caput e inciso III).
A esse propósito, como bem assevera Humberto Theodoro Júnior
(2011, p. 36):
[...]o principal consectário do tratamento igualitário das partes se
realiza através do contraditório, que consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, garantido-lhe o
pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso
do processo.
[...]
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Entende-se, na moderna concepção do processo assegurado pelo Estado Democrático de Direito, que o contraditório é mais do que a audiência bilateral das partes, é a garantia da participação e influência
efetiva das partes sobre a formação do provimento jurisdicional. Daí
que o juiz não pode deixar de ouvi-las, não pode deixar de levar em
conta questões que suscitem nem pode decidir sem responder, na
obrigatória fundamentação do julgado, às alegações adequadamente
arguidas (CF, art. 93, IX).
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Outro não é o posicionamento da doutrina de Alexandre de Moraes
(2001, p. 118), para quem o contraditório também decorre do princípio dialético atribuído à condução do processo, no qual a ampla defesa corresponde às
mesmas condições outorgadas ao exercício do direito de ação, compondo-se
de uma forma ampla naquele princípio que constitui o Estado Democrático
de Direito. Colhe-se o seguinte excerto de sua autoria:
[...] o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo
a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou
de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer
uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. Salienta
Nelson Nery Júnior, que “o princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado
de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o do
direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes
o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito
de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do
contraditório”.

A conjugação dos princípios do contraditório e da igualdade, pressuposto de se estabelecer um juízo democrático, imparcial, equidistante das
partes e que se submeta às regras — normas e princípios — de direito, proporciona o desenvolvimento do processo justo6, que se extrai do postulado
constitucional do devido processo legal7. Como assevera Humberto Theodoro
Júnior (2011, p. 29), “o processo justo, em que se transformou o antigo devido
6

7

Consoante art. 1º, caput, da Constituição, a República brasileira se constitui em Estado Democrático de Direito, destinado, segundo o Preâmbulo da Carta, a assegurar a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, e sob o fundamento
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), cujo objetivo fundamental se constitui na construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como na promoção do bem de todos, sem preconceitos (art. 3º, I e IV). Desta feita, o Judiciário, como parcela do Estado Democrático, se submete de
forma direta ao compromisso de assegurar a igualdade, traduzida no processo como o direito de
manifestação e de produção de provas em contraditório, com o objetivo fundamental de construir
uma decisão vinculada ao Direito e que esteja delineada sob os parâmetros de liberdade, de justiça
e de solidariedade, a fim de sempre respeitar-se a dignidade da pessoa humana. Isso tudo concorre
para a formação de um processo justo, consubstanciado no devido processo constitucional, materializado como garantia individual no art. 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988.
“LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”
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processo legal, é o meio concreto de praticar o processo judicial delineado
pela Constituição para assegurar o pleno acesso à Justiça e a realização das
garantias fundamentais [...]”.
A jurisprudência trilhou o mesmo caminho doutrinário, como se observa no aresto extraído do julgamento do Recurso Especial 74.472, relator
ministro César Asfor Rocha, publicado em 24/06/1996, pelo qual:
o princípio do contraditório, com assento constitucional, vincula-se
diretamente ao princípio maior da igualdade substancial, sendo certo
que essa igualdade, tão essencial ao processo dialético, não ocorre
quando uma das partes se vê cerceada em seu direito de produzir ou
debater a prova que se produziu.

Nesse prisma, Humberto Theodoro Júnior (2011, p. 36) colheu do
julgado no Mandado de Segurança 24.268, relator para o acórdão ministro
Gilmar Mendes, publicado em 17/09/2004, o entendimento sintetizado do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a garantia do art. 5º, LV, da
Constituição Federal, para o qual a referida garantia se desdobra em:
(i) direito de informação, que obriga o julgador a informar a parte
contrária todo o ato praticado no processo, com explicitação dos seus
elementos; (ii) direito de manifestação, que assegura ao litigante a
possibilidade de manifestar-se sobre os elementos fáticos e jurídicos
constantes do processo; (iii) direito de ver seus argumentos considerados, que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de
ânimo para contemplar as razões apresentadas. De tal sorte, ao juiz
incumbe não só o dever de tomar conhecimento, como também “o de
considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas”.

Sob esse prisma, o Brasil aderiu à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada no Pacto de São José da Costa Rica, consoante o
Decreto 678, de 06/11/1992. Ali se dispôs, no art. 8.1, que toda pessoa tem
direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz competente, independente e imparcial. O art. 8.2 do citado
pacto estabelece o direito dos acusados de, em plena igualdade, obterem
prévia e pormenorizada comunicação da acusação formulada (alínea “b”),
com o tempo e os meios necessários e adequados à preparação de sua defesa
(alínea “c”). Portanto, o acusado goza da garantia judicial de ser previamente
comunicado da acusação contra si feita, em reconhecimento pleno do direito
ao contraditório.
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Tais princípios já foram há muito consagrados em postulados internacionais, que hoje orientam de forma determinante os rumos dos ordenamentos internos dos países que compõem a comunidade ocidental. Como
exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, pela qual,
em seu art. 10, todo acusado tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial,
para decidir sobre o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Não se deve olvidar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, conforme Convenção estabelecida em Roma, no ano de 1998, pelo qual o juízo
de instrução deverá examinar a admissibilidade da acusação em audiência
anterior à realização do julgamento, devendo antes, previamente e em um
prazo razoável, notificar o acusado com cópia do documento especificando
os fatos que constituem a acusação e as provas que serão produzidas. Com
base nas alegações de ambas as partes e nas provas produzidas nesta audiência, o juízo de instrução decidirá se existem elementos convincentes
e suficientes para remeter o acusado ao procedimento de julgamento ou
rejeitará a acusação formulada (art. 61 do Estatuto).
No processo penal, ao contrário do que se tem propagado em instrumentos legislativos infraconstitucionais, bem assim materializado nos
processos acusatórios, o princípio da igualdade é atenuado em benefício do
réu — e nunca do Ministério Público ou da sociedade, como se vem justificando —, através do postulado denominado favor rei, “pelo qual o interesse
do acusado goza de prevalente proteção, no contraste com a pretensão punitiva” (CINTRA et al., 1996, p. 54).
Diante de tais premissas, verifica-se de forma clara a total impertinência de ser emitido um juízo de valor a respeito da acusação antes de ser
ouvido o acusado, assegurando-lhe previamente, como visto, um procedimento dialético, pelo qual possa exercer de forma plena e válida o direito
ao contraditório, com a devida igualdade com a acusação, que se revela na
concessão de poderes e faculdades processuais equivalentes aos conferidos
àquela, no que se denomina paridade de armas.
Vem a calhar a inovação no procedimento criminal dos Juizados Especiais, em que o art. 78 da Lei 9.099/1995 dispôs que, oferecida a denúncia
ou queixa, sobre ela se fará previamente a citação do acusado para oferecer
sua defesa em audiência, na qual, consoante disposto no art. 81, somente
após ouvir a resposta com as alegações do acusado, o juiz decidirá se irá
receber ou não a acusação formulada. A Lei dos Juizados foi introduzida no
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ordenamento jurídico após a consolidação da democracia advinda com a
Constituição Federal de 1988, daí a sua importância e realce no arcabouço
legislativo brasileiro.
Todavia, a Lei 1.079/1950, que define crimes de responsabilidade e o
respectivo procedimento, já dispunha há mais tempo no mesmo sentido antes
mencionado para os Juizados. É que o art. 22 estabelece que o acusado tem
o prazo prévio de 20 dias para refutar a acusação, seguindo-se à instrução
por meio de diligências e, só depois, ao julgamento sobre o recebimento ou
não da denúncia (art. 22, § 2º, c/c art. 23). A Lei em questão se desdobra em
procedimentos criminais em face do presidente da República, de ministros
de Estado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, do procurador-geral
da República e dos governadores de Estados-membros. Desta feita, o mesmo
procedimento que prescreve a prévia notificação para defesa pode ser visto
em todos, como se observa nos arts. 49 c/c 51 e 78 c/c 79. No mesmo sentido,
verifica-se o Decreto-lei 201/1967, que regula os crimes de responsabilidade
de prefeitos e de vereadores, que no art. 2º, I, prescreve que o juiz deverá,
antes de receber a denúncia, notificar o acusado e colher sua defesa prévia
no prazo de 5 dias.
Destacam-se, por fim, os procedimentos adotados no âmbito dos
tribunais. A Lei 8.038/1990, instituída para os procedimentos criminais
perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, dispõe
que, sobre a denúncia ou queixa apresentada naquelas Cortes, previamente
se fará a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias, a
quem são entregues cópias da acusação e dos documentos indicados (art. 4º).
Somente após a defesa do acusado, o tribunal respectivo deliberará sobre o
recebimento ou não da denúncia ou da queixa (art. 6º). Esse procedimento se
aplica igualmente a todos os demais tribunais, por força da Lei 8.658/1993.
Diante de todo esse arcabouço principiológico, doutrinário, legislativo e jurisprudencial, não há nenhuma dúvida de que o acusado deva ser
previamente citado para oferecer defesa e indicar provas antes que o juiz
decida sobre o recebimento ou não da acusação contra ele formulada. Não
parece ser admissível que o juiz possa proferir prévia decisão a respeito do
recebimento ou não da denúncia criminal sem antes ouvir o réu, o que fere
plenamente as garantias constitucionais e internacionais estabelecidas.
Por isso mesmo, a legislação infraconstitucional deve ser interpretada
sob os auspícios da Constituição Federal e nunca o contrário, como é óbvio,
porém não tem sido observado, de tal sorte que o Código de Processo Pe-
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nal, no que tange ao procedimento comum, seja ordinário ou sumário, deve
observar a prévia citação do acusado para antes se defender e só depois
conferir ao juiz a oportunidade de receber ou não a denúncia.
Colhe-se o seguinte dispositivo do código mencionado: “Art. 396. Nos
procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz,
se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”.
Embora o dispositivo utilize a expressão “recebê-la-á e ordenará
a citação do acusado”, tal recebimento não deve e não pode consistir na
decisão fundamentada que o magistrado deve proferir, conforme art. 93,
IX, da Constituição Federal, a respeito da admissão ou não da acusação. O
momento adequado para tanto é aquele indicado no art. 397 c/c art. 399 do
Código Processual Penal. Esse último dispositivo esclarece que: “Art. 399.
Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público
e, se for o caso, do querelante e do assistente”.
Veja que o dispositivo fala em intimação do acusado para a audiência,
e não em citação, o que deixa claro que a citação já teria ocorrido anteriormente, conferindo-lhe a oportunidade de defesa nos termos do art. 396-A do
Código. Assim posta a questão, verifica-se que o juiz deve antes determinar
a citação do réu para se defender e só depois aferir sobre a admissibilidade
da acusação. Essa oportunidade advém do início do art. 399, de tal modo
que, recebendo a denúncia, o magistrado deve então designar a audiência
de instrução e julgamento, intimando aqueles que nela serão ouvidos e poderão participar.
Pensar o contrário, no caminho de que o juiz possa receber a acusação
antes de ouvir o réu, é conferir àquela um poder superior que o conferido à
defesa, sem falar nos danos que qualquer denúncia pode causar ao cidadão. A
ação penal é medida extrema que repercute na vida moral e familiar do réu,
acarretando-lhe, ainda que absolvido, o ônus e o desgaste do processo penal.
Por isso que os efeitos de uma ação penal são gravíssimos para a vida do ser
humano, de tal monta a justificar elevada cautela do juiz no recebimento da
denúncia, uma vez que a justa causa é imprescindível e se converteu em elemento inerente à dignidade da pessoa humana, como subprincípio do Estado
Democrático de Direito. Nesse sentido, o entendimento da Suprema Corte:
Denúncia. Estado de direito. Direitos fundamentais. Princípio da dignidade da pessoa humana. Requisitos do art. 41 do CPP não preenchi-
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dos. A técnica da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal) tem
merecido reflexão no plano da dogmática constitucional, associada
especialmente ao direito de defesa. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com
os postulados básicos do Estado de Direito. Violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a
mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Necessidade
de rigor e prudência daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações
penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso (HC 84.409,
rel. min. Gilmar Mendes, DJ 19/08/2005).

Posto isso, conclui-se que o direito ao contraditório, conferindo ao
acusado o direito de se defender e de indicar provas, deve ser conferido
antes de o juiz decidir sobre o recebimento ou não da acusação, de forma a
conferir ao processo o seu caráter dialético, democrático e justo, consoante
previsto no arcabouço jurídico em vigor.

Referências

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo. 12. ed. São
Paulo: Malheiros, 1996.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 52. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2011.

Referência consultada

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São
Paulo: Saraiva, 1967.

58

Medidas cautelares como alternativas
às prisões provisórias
Cristiane Pederzolli Rentzsch1

1 Introdução
A Lei 12.403, de 04/05/2011, que entrou em vigor em 04/07/2011,
alterou diversos dispositivos relativos à prisão processual, fiança, liberdade
provisória e demais medidas cautelares, com o objetivo de reduzir o grande
número de presos provisórios.
Com este propósito, a Lei 12.403 inseriu, no título IX do Código de
Processo Penal, diversas medidas cautelares que passaram a constituir alternativas à prisão provisória, a qual passou a ser aplicada somente quando
não for cabível a sua substituição por alguma medida cautelar.
Partindo deste pressuposto, o objetivo deste artigo é analisar a referida alteração legislativa, especificamente a aplicabilidade das medidas
cautelares como verdadeiras alternativas às prisões provisórias.

2 Rol de medidas cautelares

A primeira medida cautelar, apesar de não constar do art. 319 do CPP,
que apresenta as medidas cautelares diversas da prisão, é a prisão domiciliar,
prevista nos arts. 317 e 318 deste diploma legal.
A prisão domiciliar trata do recolhimento do indiciado ou acusado em
sua residência em período integral, somente podendo ausentar-se mediante
autorização judicial.
Esta forma de medida cautelar pode substituir a prisão preventiva
quando o acusado for maior de oitenta anos, extremamente debilitado por
motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados de criança menor de
seis anos ou de pessoa com deficiência ou, ainda, gestante a partir do sétimo
mês de gestação ou de alto risco.
1
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As demais medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva estão arroladas no art. 319 do CPP, com redação determinada pela Lei 12.403,
a saber:
1. Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades.

2. Proibição de acesso ou frequência a determinados locais para evitar
o risco de novas infrações.
3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando deva
permanecer distante desta por circunstâncias relacionadas ao fato.
4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja
necessária ou conveniente para a investigação ou instrução.
5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
quando o acusado tenha residência e trabalho fixos.

6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para
a prática de infrações penais.

7. Internação provisória nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando for o caso de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade e houver risco de reiteração.
8. Fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo ou
evitar a obstrução do seu andamento ou ainda em caso de resistência
injustificada à ordem judicial.
9. Monitoramento eletrônico.

Dessa forma, o juiz tem diante de si um extenso rol de medidas cautelares alternativas à prisão para aplicar ao réu de modo a reduzir o grande
número de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro.

3 Aplicação das medidas cautelares

Segundo o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares deverão observar a necessidade de aplicação da lei penal, a necessidade
para a investigação ou instrução criminal ou ainda a necessidade, nos casos
expressamente previstos, de evitar a prática de infrações penais.
Ademais, deverá ser observada a adequação da medida à gravidade
do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
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Tais medidas cautelares poderão ser aplicadas de maneira isolada ou
cumulativa. Contudo, estas não poderão ser aplicadas à infração a que não for,
isolada, cumulativa ou alternativamente, cominada pena privativa de liberdade.
Por fim, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou
a requerimento das partes, mediante representação da autoridade policial
ou a requerimento do Ministério Público.

4 Caso concreto

Recentemente, presidindo audiência nos autos do processo 1302553.2011.4.01.3000 na 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre, estive
diante uma mulher que havia sido presa por tráfico internacional de entorpecentes (“mula”) enquanto grávida de sete meses. O juiz que me antecedeu
na vara havia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, e o
habeas corpus havia sido negado pelo TRF 1ª Região.
A ré compareceu em audiência, acompanhada de um bebê franzino
de um mês e três dias de idade, o qual havia nascido no presídio e lá moraria
com sua mãe até completar seis meses de vida, quando seria separado desta.
A irmã mais velha, de dois anos de idade, e sua avó vieram conhecê-lo na
sede da Justiça Federal, em face das dificuldades de visitá-lo no presídio.
Após requerimento formulado pela Defensoria Pública da União, com
a concordância do Ministério Público Federal, converti a prisão preventiva
nas medidas cautelares constantes dos incisos IV e V do art. 319 do CPP,
ou seja, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no
período noturno. No momento, esclareci à acusada que a medida cautelar
tinha a função de permitir que sua filha crescesse em ambiente saudável e
com a presença da mãe e que ela devia pensar na filha e na oportunidade
que o Poder Judiciário estava lhe concedendo antes de cometer novo crime.
A adoção de medidas cautelares como alternativas à prisão preventiva
torna possível ao juiz a adequação da realidade do caso concreto à necessidade de prevenção e punição do crime pelo Estado.

5 Conclusão

Desta forma, com a edição da Lei 12.403, a prisão provisória passou
a ser aplicada somente quando não for cabível a sua substituição por alguma
medida cautelar.
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Esta providência deve reduzir o grande número de presos provisórios, tendo uma repercussão positiva no sistema carcerário brasileiro.
Além disso, a substituição da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas prestigia os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e da presunção de inocência.
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Justiça penal consensual
Daniel Guerra Alves1

Trasímaco — Mas veja, se eu provo que existe, a respeito da
justiça, uma resposta diferente de todas essas e melhor, a que
te condenas?
Sócrates — A que poderá ser, senão ao que convém ao ignorante? Ora, convém-lhe ser instruído por quem sabe; por tanto,
condeno-me a isso. (trecho de A República)

Afrânio Silva Jardim sustenta que não há verdadeira lide no processo
penal. Entende que o que deve haver é processo, uma pretensão ajuizada.
Não necessariamente resistida, este vem a ser em sua obra, e para a maioria
dos doutrinadores, o conceito de lide: pretensão resistida.
Pretensão é o desejo de submeter o interesse alheio ao próprio. Interesse é a vontade ou necessidade de atingir determinado bem da vida.
Para Afrânio Jardim, o processo penal não necessariamente tem uma
lide, porque o interesse das partes seria convergente. É que não seria uma
luta de vale-tudo, em que uma parte deseja cegamente a condenação da
outra! Seria a busca civilizada, segundo as regras do jogo, pela realização
da justiça.
Neste artigo, queremos entender que, quando não houver lide no
processo penal, ou se proponha acordo ou se extinga o feito por falta de
interesse, tudo com base em reforma legislativa.
Na verdade o criminoso culpado, senão raramente, deseja cumprir a
pena. Tudo se trata de um contingenciamento de risco. Explico: a atividade
que o referido cidadão desempenha tem um risco natural, negocial talvez.
Ele pode ser morto pelos colegas, pela polícia ou pela facção concorrente;
pode ser preso por um período longo ou curto, ou cumprir alguma pena alternativa, ou pode ficar impune. Sujeito a tais riscos, ele quer, com o menor
esforço, o maior lucro possível, raramente com concessões a princípios de
civilidade, pois é pouco provável que ele se importe com a boa condução da
1
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marcha processual penal. Mas, uma vez cercado desta, ele sempre vai pensar no meio mais prático de ou escapar ao braço da lei, ou de o enfrentar da
maneira mais suave possível.
Nosso sistema recursal é a prova de que não há nenhuma resignação
institucional entre os criminosos, com mais razão se eles forem de classe
alta. Vão até o último embargo de declaração, dentro de agravo regimental,
dentro de habeas corpus, que impugna o recurso especial do resultado de
apelação, e outros tantos recursos no meio destes. Só podemos prender, com
base em título definitivo, depois da última decisão, no último momento, e se,
o que não raro ocorre, não houver prescrição. Será mesmo que isso é buscar
a justiça? Será mesmo que isto não caracteriza a resistência a uma pretensão?
Qual a importância prática de sabermos se há pretensão resistida
nos autos de um processo criminal? No processo civil, a pretensão resistida
é o que dá o interesse de agir. Se se quer determinado bem da vida que está
em poder de outrem e este o entrega, para que gastar com custas, viagens e
advogados? Se há consenso entre as partes, lucram elas, a justiça e a sociedade. No processo penal, se o Estado acusador atribui a alguém determinada
conduta, mostrando que há um mínimo de indícios de autoria e materialidade, e o denunciado a confessa de livre e espontânea vontade, sem que esta
confissão seja qualificada, entendendo-se culpado e merecedor de pena, há
de haver o processo, mesmo assim! Uma instrução interminável e hediondas
precatórias, recursos de forma, tediosas audiências confirmatórias do que
se já sabia. Neste caso, há interesse! Deve haver pretensão ajuizada, deve
haver uma sentença condenatória que pode levar, e leva, meses.
Se o sujeito passivo do processo penal pudesse negociar com o Ministério Público a aplicação da pena, sempre com o acompanhamento de
advogado, a fim de que este pudesse avaliar a viabilidade do processo e a
chance real de condenação do requerido, tudo sairia melhor em termos de
custo e benefício. É que, como demonstramos, o réu, entre as opções que
tem, acha a melhor estar livre, a segunda cumprir pena alternativa, a terceira
melhor estar preso por pouco tempo, e por fim estar preso por mais tempo.
Veja-se que a pendência de um processo não é boa para ninguém, e dificilmente o pior bandido solto, pessoa avessa a qualquer regra de civilidade
ou de vida em comum com os pares, optaria por ter registros criminais ou
processos em curso se os pudesse não ter. De modo que o tempo de processo
já é uma penalização indireta. Por que o processo não pode terminar em seu
nascedouro ainda que não haja pretensão resistida? Por dois argumentos
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falaciosos a meu ver. O primeiro, com respeito a Afrânio Jardim, seria este
de que o processo penal prescinde de pretensão resistida. Ora, se o processo
prescinde de pretensão resistida, por que pará-lo quando uma das partes
se reconhece culpada e merecedora de pena? Entra aí uma outra falácia do
nosso direito: o de que a liberdade é um bem indisponível. Trata-se de direito
inerente à dignidade humana, direito fundamental, e deve ser, se considerado
em abstrato, a rainha das chamadas liberdades civis, a liberdade de ir e vir,
de ficar e permanecer. Os direitos fundamentais, em sua dimensão vertical,
são exercitáveis contra o Estado. Estes direitos são inalienáveis, absolutos.
Não poderia ninguém, conscientemente, abrir mão de sua liberdade. Será
que não? Os direitos fundamentais podem ser restringidos. É o que muitos
chamam de processo ditatorial, quando em nome das necessidades coletivas
se restringem as liberdades individuais.
A liberdade só é liberdade se as pessoas puderem dela dispor. Em
suma se é livre para se poder comprometer. Ora, se o cidadão não quer se
submeter aos rigores do processo e deseja aceitar uma pena virtualmente
mais branda do que a que lhe seria cominada, por que lhe retirarmos esta
dimensão de dignidade? A liberdade não é perdida pelo acordo, ela é restrita como sanção penal. Só que neste particular ela será menos gravosa ao
pactuante do que a pena em perspectiva analisada por seu defensor, que,
em caso contrário, não aceitaria o acordo.
Alguém vai dizer que importarmos o direito dos gringos é um passo
ousado, pois nem sempre as mesmas soluções se aplicam aos mesmos casos.
Diria também que, mesmo entre os gringos, existem coações, ameaças por
meio do Ministério Público que fazem uma acusação a maior, a fim de que o
réu se intimide com o quantitativo de pena e faça o acordo. Estes problemas,
ainda que constatados alhures, têm pouca chance de se revelarem entre nós.
Primeiro, nem nosso Ministério Público, nem nossa magistratura de
primeiro grau têm qualquer compromisso que não seja com a lei e com a sua
consciência. Não há eleições para tais cargos. A escolha é baseada no mérito.
Assim de que adianta ao nosso promotor de justiça sustentar acusação acima
do que merece o réu, se isso não lhe trouxer mais dinheiro, fama ou recondução ao cargo. A única paga da injustiça consciente é a consciência pesada.
Noutro giro, desconfiar da capacidade de nossos advogados de uma maneira
genérica e leviana, intuindo que seriam levados a acordos injustos, ignora
muita coisa do nosso atual desenvolvimento social, e por que não mencionar,
do aparato ético e técnico das nossas resplandecentes defensorias públicas.
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Entre nós, os réus mais pobres têm não raro as melhores defesas. As defesas
mais apaixonadas. Será mesmo que o nosso defensor público tem atitude
servil? Duvido. Acho mesmo impossível que tal profissional consinta assinar
acordo se não for para óbvio benefício dos interesses de seu representado.
Os móveis de vaidade e interesse de ordem prática na condenação,
que geram a suposta máquina de condenar americana, nem se nos indicam.
Entre outros motivos por que não vamos importar o judiciário americano,
nem seu júri indiscriminado. Adaptaríamos um instituto barateador de custos
públicos, conforme a nossa Constituição, que respeita a autonomia da vontade, resguardadas as deficiências de ordem econômica e cultural que por
ventura tenha o réu. Dizer que este instituto guarda qualquer relação com
direito penal do inimigo é rematado exagero.
O direito penal do inimigo, conhecido por mim não diretamente do
original em Günther Jacobs, mas através de sua análise crítica em artigos
do renomado professor brasileiro Luiz Flávio Gomes, seria um tratamento
diferenciado para autores de determinados crimes que não seriam tratados
como criminosos normais. Não se os trataria como cidadãos daquele Estado
e transgressores de suas leis. O direito penal do inimigo seria aplicado a determinados crimes praticados em manifesta declaração de guerra à ordem
constituída. Os agentes destes ilícitos seriam tratados como criminosos de
guerra, sem os direitos que se garantem aos cidadãos em geral, ou com a
limitação destes. Assim, seria possível lhes restringir ou negar contraditório,
ou ter o caso apreciado pelo Poder Judiciário, ou dirigir petição aos diversos
órgãos estatais; não seria aplicada a eles a celeridade dos procedimentos
judiciais, nem se lhes limitariam as prisões antes do trânsito em julgado de
suas sentenças, estas dispensariam a ordem judicial, podendo ser administrativas, etc.
Não vejo relação entre um instituto de aceleração processual e desafogo de foros deste país continental e semelhante estatuto repressor dos
inimigos internos e externos da evolução de nossa mãe pátria. Se o medo do
instituto está na desigualdade social, sem cinismos, mas com praticidade,
encaremos havia-se de diminuir em muito os encarceramentos provisórios.
Muitos dos que estão presos, sem saber por quanto tempo e sem perspectivas de segurança jurídica quanto a suas penas, estariam definitivamente
condenados a penas razoáveis. Além do que, há um aspecto importantíssimo
de viés psicológico na justiça consensuada. Não se trata de uma imposição
externa, de uma decisão exterior, muitas vezes incompreensível para o réu
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que há de cumprir sua condenação sabendo o que fez, mas sem entender a
sanção. Quem combina uma pena, aceitando os seus efeitos, chama para si
o controle de sua vida, assume uma obrigação, tem mais dignidade e chance
de se ressocializar. Veja-se para isso, mal comparando, a composição homogênea dos conflitos civis. Quem paga sabe por que paga e normalmente
acha que está pagando menos do que pagaria se esperasse uma condenação
judicial. Conforma-se e entranha a sanção com mais facilidade. O que é que
o sujeito processado por um crime mais deseja, na minha opinião, é segurança quanto aos efeitos de seus atos. A negociação da pena, a justiça penal
consensual, resgata a dignidade do réu, que, em determinado ponto, deixa
de ser instrumento ou joguete da aplicação da pena para ser quem a escolhe.
A redação tímida de nosso projeto de código de processo penal prevê,
caso não seja reformado, ou caso não seja abandonado, um tímido arremedo
de plea bargain.
Desta forma, e por este futuro suposto diploma, se a pena máxima
cominada ao delito não ultrapassar os oito anos, poderá haver acordo entre
o Ministério Público e o réu, representado por seu defensor, para isto são
requisitos: (a) a confissão, total ou parcial, em relação aos fatos imputados
na peça acusatória; (b) o requerimento de que a pena privativa de liberdade
seja aplicada no mínimo previsto na cominação legal, independentemente
da eventual incidência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento
da pena; e (c) a expressa manifestação das partes no sentido de dispensar a
produção das provas por elas indicadas (art. 283, caput e § 1º).

Posições contrárias

Em interessante artigo, Francisco Afonso Jawsnicker (2011) informa:

No entanto, não são poucas as críticas que dirigidas ao instituto. A
primeira delas, de acordo com Alexandre Betini, “diz respeito ao papel
desenvolvido pelas partes atuantes nos processos”: juízes, acusadores e
defensores seriam tentados a buscar acordos a qualquer custo, mesmo que
em prejuízo de suas funções constitucionais. (Ainda sobre a condenação
sem julgamento prevista no PLS 156/09. Boletim IBCCRIM. São Paulo:
IBCCRIM, ano 17, nº. 209, p. 11-12, abr. 2010).
O autor acrescenta que, com a aplicação imediata da pena, “não se
observaria o devido processo legal, já que os acordos retiram dos acusados
o direito a um julgamento justo, com as devidas garantias fundamentais
e, por outro lado, amenizam os rigores da lei, além de retirar o caráter
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de prevenção geral e especial que a norma possui com o fim de evitar a
prática de crimes” (obra citada).
Diogo Malan, referindo críticas endereçadas à plea bargain, assevera
que “a possibilidade de verdadeiro consenso entre o acusador e acusado
pressupõe: (i) igualdade substancial entre as partes processuais penais;
(ii) capacidade de autodeterminação e livre manifestação da vontade do
acusado, nenhuma das quais presente na plea bargain — a qual, como já
visto, funciona com base na coação do acusado” (obra citada).
Ademais, a plea bargain “suprime a publicidade do julgamento criminal, em favor de um procedimento de negociatas secretas entre as partes
processuais, inviabilizando assim o controle popular sobre o sistema de
administração da justiça criminal”, além de comprometer “a percepção da
sociedade acerca da necessária dimensão ética e transparente do processo penal, enquanto instrumento de resolução de conflitos de interesses
sociais relevantes” (idem).

Rebatendo as críticas

Devido processo legal pode ser formal e substancial, este é o efetivo
exercício de um contraditório real à luz da razoabilidade, aquele, a sequência de atos de que se esperam efeitos legais e que imprimem segurança na
forma. Na justiça consensual, há os dois. Há devido processo legal material,
já que se permite ao acusado fazer ou não acordo; a ele são previamente
mostrados os cenários legais possíveis, de modo a que ele seja ator de seu
destino e não objeto de uma cerimônia entre terceiros; ele tem vez; sabe os
atos que praticou e avalia a conveniência de os confessar e ter segurança
jurídica com o imediato cumprimento das medidas inerentes ao preceito secundário da norma penal. Isto é adequado, eficaz e, para a segurança jurídica
rápida, necessário. Não se sustenta acordo no processo penal sem lei que
o preveja, de modo que, havendo previsão legal, também haverá o devido
processo legal formal.
Igualdade substancial entre as partes não existe pela natureza de
quem são, mas pelos mecanismos legais que garantem ao jurisdicionado
conhecimento acerca das consequências de fazer ou não o acordo. Garante-se que o Juiz-Estado possa homologar ou não o acordo. Deixará de o fazer
quando vislumbrar algum dos vícios que geram nulidade ou anulabilidade
nos negócios jurídicos em geral. A capacidade de autodeterminação e a livre manifestação de vontade do acusado dizem respeito à sua capacidade
civil; se se tratar de inimputável, ou de incapaz civil simplesmente, não se
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há de admitir o acordo. Se o crítico quer dizer que a motivação do réu em
aceitar o acordo é o medo de uma situação pior, nesse caso nenhum acordo
judicial deveria ser feito. Assim é, pois quem tem certeza de julgamento em
seu favor e justiça rápida só faz acordo por liberalidade, não faz acordo, faz
doação. Se o acordo do plea bargain for baseado em coação que se entre com
ação anulatória, supor que os servidores públicos têm interesse abstrato em
piorar a situação de alguém é presumir má-fé, o que não é a regra do nosso
ordenamento, mas o contrário.
A negociação não precisa ser secreta. Basta que a proposta seja feita
por escrito, sendo fundamentados os indícios de autoria e materialidade.

Conclusão

Por todo o exposto, demonstramos que a justiça consensual no processo penal é adequada, oportuna e pode trazer benefícios aos réus e ao
Estado.
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A prescrição retroativa foi abolida pela Lei 12.234/2010?
Eduardo de Melo Gama1

1 Introdução
A prescrição é causa extintiva da punibilidade e suas diversas hipóteses estão previstas no Código Penal. A legislação penal prevê duas espécies
de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Entre as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, há
a retroativa, permitindo que, com base na pena aplicada na sentença penal
condenatória transitada em julgado para a acusação, o cálculo do prazo prescricional leve em consideração lapso temporal anterior à data de prolação
da sentença penal.
A prescrição retroativa divide-se em: a) prescrição retroativa processual, que analisa se a prescrição ocorreu entre a data de recebimento
da denúncia e a data da sentença; b) prescrição retroativa pré-processual,
que verifica se o prazo prescricional transcorreu entre a data do fato e a de
recebimento da denúncia.
O presente trabalho tem por objetivo analisar as alterações promovidas pela Lei 12.324/2010 no instituto da prescrição retroativa e verificar
se, ainda hoje, esta hipótese de prescrição pode ser aplicada.

2 Prescrição retroativa e sua previsão no direito penal brasileiro

A redação original do art. 110, parágrafo único, do Código Penal dispunha que “a prescrição, depois de sentença condenatória de que somente
o réu tenha recorrido, regula-se também pela pena imposta e verifica-se
nos mesmos prazos”.
O dispositivo mencionado nada falava sobre o termo a quo do prazo
prescricional. O Supremo Tribunal Federal – STF, com fundamento na norma citada, editou a Súmula 146, que prevê que “a prescrição da ação penal
1
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regula-se pela pena concretizada, quando não há recurso da acusação”, e
passou a entender, à época, que a prescrição poderia ter, por marco inicial,
período anterior ao da prolação da sentença (BITENCOURT, 2011, p. 815).
No julgamento do HC 40.003, no início da década de 60, o STF passou
a entender também ser possível a utilização de lapso temporal anterior ao
recebimento da denúncia como termo inicial da prescrição (BITENCOURT,
2011, p. 815).
Em 1977, com a Lei 6.416, tentou-se afastar esta interpretação do
STF, incluindo-se um § 2º no art. 110 do Código Penal, para tentar vedar a
utilização, como termo a quo do prazo prescricional, de data anterior à do
recebimento da denúncia ou queixa (BITENCOURT, 2011, p. 816).
No entanto, o STF, chamado a analisar tal dispositivo, manteve o
entendimento anterior, admitindo a prescrição retroativa pré-processual
(BITENCOURT, 2011, p. 816).
Diante do entendimento reiterado do STF de que a prescrição poderia ter como marco inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou
queixa, a prescrição retroativa foi expressamente introduzida no vigente
Código Penal na reforma de 1984 promovida pela Lei 7.209/1984. O art.
110, § 2º, passou a dispor que “a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia
ou da queixa”.
O citado dispositivo permitia que, transitada em julgado para a acusação a pena estabelecida na sentença penal, o termo inicial da prescrição
poderia retroagir à data anterior do recebimento da denúncia ou queixa, ou
seja, à data do fato.
Assim, se, por exemplo, o autor de um delito fosse condenado a uma
pena de três anos de reclusão e se, entre a data do fato e a do recebimento
da denúncia, tivesse transcorrido mais de oito anos, a pretensão punitiva
do Estado estaria fulminada pela prescrição, conforme prevê o art. 109, IV,
do Código Penal.
Muitas vozes surgiram alegando que a prescrição retroativa era um
vetusto instrumento e uma criação unicamente brasileira, que apenas incentivava a impunidade, ao permitir que o réu, valendo-se da falta de estrutura
das polícias ou de sua ineficiência na investigação das infrações penais e da
morosidade do Poder Judiciário, fosse favorecido com um termo inicial do
prazo prescricional com data anterior à do recebimento da denúncia.
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Estas vozes críticas encontraram ressonância no Congresso Nacional.
O deputado federal Antônio Carlos Biscaia apresentou, em 2003, o Projeto de Lei 1.383 visando, exatamente, acabar com o instituto da prescrição
retroativa, vedando-se a utilização, na fixação da data de início do prazo
prescricional, de data anterior à da publicação da sentença ou do acórdão.
Após longa tramitação nas casas legislativas, em 2010 foi editada a
Lei 12.234, que alterou a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal e revogou
o então § 2º.

3 Alterações promovidas pela Lei 12.234/2010

A Lei 12.234/2010, como foi dito, alterou a redação do art. 110, § 1º,
do Código Penal e revogou o contido no § 2º do mesmo artigo. A nova redação
do dispositivo ficou assim: “A prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
Logo após a edição do mencionado diploma, a doutrina penal passou
a defender que a prescrição retroativa fora abolida apenas parcialmente do
direito penal brasileiro.
Pavan (2011), por exemplo, assevera que:
[...] com o advento dessa novel lei, a prescrição da pretensão punitiva
retroativa não acabou por completo, isto porque a lei apenas vedou,
na nova redação do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição que
tenha por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Ou
seja, proibiu a prescrição retroativa pré-processual, aquela que poderia
ser alegada pela demora na fase investigativa policial, contada da data
do fato até o recebimento da peça acusatória.

Capez (2012), confirmando a abolição parcial da prescrição retroativa, afirma que:

O que foi modificado com a promulgação da Lei n. 12.234/2010? De
acordo com a nova redação do art. 110, § 1º, “A prescrição, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à
da denúncia ou queixa”. O § 2º, por sua vez, acabou, sendo revogado
pelo aludido Diploma Legal. Com isso, o que houve, na verdade, foi
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apenas a vedação da prescrição retroativa incidente entre a data do
fato e o recebimento da denúncia ou queixa (a lei equivocadamente
não menciona a palavra “recebimento”. Com relação ao marco temporal
constantes da alínea “b” (entre o recebimento da denúncia ou queixa
e a publicação da sentença condenatória — no caso de crimes não
dolosos contra a vida), esse instituto continua a ser aplicável. Nesse
contexto, não se operará a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa, isto é, durante a fase do inquérito policial
ou da investigação criminal, em que ocorre a apuração do fato, mas
poderá incidir a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima
em abstrato.

Assim, para esta parte da doutrina, fora abolida, apenas, a prescrição
pré-processual, ou seja, aquela que permite que se tenha, como marco inicial
da prescrição, data anterior à da denúncia ou queixa.
No entanto, há quem defenda que todas as espécies de prescrição
retroativa foram extintas.
Damásio de Jesus, por exemplo, em percuciente análise, assevera
que a Lei 12.234/2010 permite duas interpretações, sendo que uma delas
defenderá que a prescrição retroativa foi expurgada em sua integralidade
do direito penal brasileiro, alegando que:
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[...]a lei nova não reduziu somente os períodos prescricionais retroativos por via da proibição da consideração do prazo entre o fato e o
recebimento da denúncia ou queixa. Ela extinguiu a própria prescrição
retroativa. Não resta dúvida de que foi esta a vontade do legislador,
como se vê nos trabalhos que nos levaram à lei nova. E teve e tem
o reforço do Conselho Nacional de Justiça, propenso no sentido de
uma Justiça mais rápida, sem esquecer princípios constitucionais de
segurança jurídica: Justiça rápida não precisa de prescrição retroativa, dada a sua finalidade de punir o Estado de Justiça lenta. É correto
dizer que a vontade da lei prevalece sobre a vontade do legislador e
do Estado. Apreciando o novo texto, entretanto, verifica-se que foi
também vontade da lei expulsar a prescrição retroativa da nossa legislação, uma vez que o art. 1º da Lei n. 12.234/2010 determina: “Esta
lei altera os arts..., para excluir a prescrição retroativa.” (itálico nosso).
E foi tão clara essa manifestação que, sem que houvesse necessidade,
a lei nova dispôs sobre a revogação da fonte da prescrição retroativa
em dois dispositivos: arts. 1º e 4º: Art. 1º: «Art. 110 § 2º (Revogado)»
(NR). Art. 4º Revoga-se o § 2º do art. 110 do Código Penal.” Sabido que
a prescrição retroativa nasceu da redação do antigo § 2º do art. 110,
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revogado duas vezes. Antes da lei nova da qual estamos tratando, o
art. 110 dispunha: “§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu
recurso, regula-se pela pena aplicada.” Tínhamos, nessa disposição,
a chamada prescrição superveniente. Ocorre que o parágrafo subsequente (§ 2º) mencionava que, no caso do § 1º, a prescrição podia “ter
por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da
queixa”. Era a fonte legal da prescrição retroativa. Apresentavam-se
duas espécies de prescrição: 1ª – superveniente (§ 1º) e 2ª – retroativa
(§ 2º, combinado com o § 1º). Como o § 2º foi revogado, a segunda
corrente poderá sustentar que restaram três formas de prescrição:
1ª – a que atinge a pretensão punitiva (art. 109); 2ª – a da pretensão
executória (art. 110, caput) e 3ª – a superveniente (art. 110, § 1º). A
retroativa, para essa orientação, não sobreviveu. Mostra-se estranho
que a lei nova permitisse a prescrição retroativa num período e a proibisse em outro, exatamente entre o recebimento da denúncia ou queixa
e a sentença, fase na qual maior número de recursos pode protelar a
sentença condenatória. Onde, no vigente § 1º do art. 110, está escrito
que a pena concreta, na ausência de recurso da acusação ou improvido
seu apelo, possui consideração retroativa? (JESUS, 2010).

Barbagalo (2010), também defendendo a extinção total da prescrição
retroativa, pontua que:

A pena fixada na sentença deve basear a prescrição a partir dela. Antes,
apenas se pode reconhecer a prescrição pela pena cominada na lei em
abstrato. A concretização da reprimenda na sentença condenatória
deverá servir para nortear a prescrição futura (intercorrente e executória). Ora, a redação do art. 110, § 1º, sempre foi clara ao afirmar
que “a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso”, ou seja,
a prescrição com base na pena aplicada (prescrição in concreto), tem
aplicação ex nunc, como no caso da prescrição intercorrente (superveniente) ou executória, pois somente elas se efetivam depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para acusação (entre a data da
publicação desta e a data do julgamento do recurso). Há de se relevar
que a chamada prescrição retroativa decorreu de uma interpretação
contra legem que admitia a utilização do prazo prescricional, baseado na pena aplicada na sentença condenatória, para termo anterior à
própria decisão condenatória, ou seja, a prescrição retroativa ocorria
antes da prolação sentença condenatória (entre a data do crime e do
recebimento da denúncia ou entre este termo e a data da sentença
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condenatória) em clara contradição ao que determinava a redação
do dispositivo. É inegável que a desconstituição do direito de punir
(punibilidade) nesse tipo de prescrição ocorria durante o trâmite
do processo, portanto, antes da sentença condenatória. Em razão
disso, nunca nos convencemos do acerto da interpretação do STF que
autorizava a utilização da pena aplicada na sentença para balizar a
prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa (Súmula 146). O
entendimento do Supremo foi positivado pela reforma da parte geral
do Código Penal (Lei n. 7.210/84) no § 2º do art. 110, que, contradizendo o disposto no § 1º, autorizava a retroatividade da prescrição
com base na pena concretizada na sentença condenatória. Contudo,
com a revogação daquele dispositivo, não há mais que se falar em
prescrição com termo anterior à sentença condenatória. Insistimos,
a prescrição dita retroativa acontece antes da sentença condenatória,
contrariando a determinação inicial que é clara: “prescrição depois
da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou
depois de improvido seu recurso”. Assim, se a pena concretizada na
sentença condenatória, segundo a lei, servirá para balizar a prescrição que ocorrerá apenas depois do trânsito em julgado da decisão
para as partes ou para o Ministério Público, como admitir que tal
prescrição (com base na pena concretizada na sentença) tenha por
termo inicial qualquer data anterior a essa decisão, incluindo a data
entre o recebimento da denúncia ou queixa e a sentença condenatória?. Por isso, acreditamos que bastaria a revogação expressa do
parágrafo 2º, para que a extinção da prescrição retroativa restasse consumada. Porém, como visto acima, o parágrafo revogado era
“positivação” de um entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo justificável o “excesso de zelo” do legislador ao
deixar expresso que a prescrição não poderia ter por termo inicial
data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, objetivando quiçá evitar que, novamente, a jurisprudência “ressuscitasse” a
retroatividade da prescrição. Inadvertidamente, foi o que gerou a
confusão interpretativa. A parte final do dispositivo (art. 110, § 1º,
CP) serviria, em nosso sentir, para reforçar a colocação inicial não
para autorizar a prescrição entre a data do recebimento da denúncia
ou da queixa e o próximo marco interruptivo da prescrição. Por isso,
diante dos argumentos acima expostos e ainda em coerência com a
menção de “revogar a prescrição retroativa” externada na exposição
de motivos da nova lei, entendemos que a prescrição retroativa, em
qualquer fase da persecução penal, deixou de existir após a vigência
da Lei n. 12.234/10.
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Não obstante os substanciosos argumentos expostos por quem defende a abolição completa da prescrição retroativa, entendemos que houve
apenas extinção parcial.
De fato, conforme o Projeto de Lei 1.383/2010, o art. 110, § 1º, do Código Penal deveria ter a seguinte redação: “A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da publicação da sentença ou
do acórdão”.
Ora, no projeto mencionado era expresso que a prescrição não poderia ter por termo inicial data anterior à da publicação da sentença ou
acórdão. Portanto, a abolição da prescrição retroativa era total, já que data
anterior à da sentença ou à do acórdão não poderia servir como início do
prazo prescricional.
Entretanto, não foi essa a redação aprovada pelo Congresso Nacional.
Após longa tramitação, o texto foi alterado para vedar, apenas, a utilização,
como termo inicial, da prescrição retroativa, de data anterior à da denúncia
ou queixa. Assim, a prescrição retroativa processual continua a existir, sendo
possível utilizar-se, como início do prazo prescricional, a data de recebimento
da denúncia, conforme dispõe o art. 117, I, do Código Penal brasileiro.
Dessa forma, apesar de no art. 1º da Lei 12.234/2010 constar que
“esta Lei altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei 2.848, de 07/12/1940 –
Código Penal, para excluir a prescrição retroativa”, as alterações na redação
do dispositivo promovidas durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional deixam claro e explícito que o legislador optou por extinguir, tão
somente, a prescrição retroativa pré-processual, permanecendo incólume
a processual.
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Breves notas acerca da competência para julgamento de
habeas corpus contra ato de delegado
Emmanuel Mascena de Medeiros1

1 Introdução
Tem o presente artigo o intento de discorrer acerca da competência
para o julgamento do habeas corpus quando a autoridade apontada como
causadora da restrição à liberdade de locomoção é um delegado, seja ele federal ou estadual. Gira a discussão em torno de se definir qual critério deve
nortear a fixação da competência, se o foro em que será julgado eventual
crime cometido pela autoridade ou se o juízo competente para a apuração
da infração penal investigada.
De início, será apresentado um esboço da origem do remédio heroico
no mundo e no Brasil para, em seguida, analisando-se as regras constitucionais e a jurisprudência que trata da fixação da competência em matéria
de habeas corpus, dispormos acerca do juízo competente para o julgamento
do writ.

2 Breve histórico do habeas corpus

Há duas teses básicas acerca da origem do habeas corpus. A primeira
defende que o remédio heroico encontra suas raízes em Roma, no instituto
denominado de interdictum de homine libero exhibendo. A outra advoga que,
na verdade, os primórdios do instituto encontram-se na Inglaterra, seja na
Magna Carta (1215) ou no Habeas Corpus Act (1679).
No direito pré-clássico, os interditos, assim como as ações, serviam
para a resolução de conflitos. Entretanto, os interditos diferenciavam-se das
ações pela simplificação de seu procedimento, o que era de grande valia para
os casos em que fosse importante uma solução rápida.
1

Juiz federal substituto.
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O interdictum de homine libero exhibendo era um instituto de direito
civil que buscava inibir a posse ilegal de uma pessoa (cidadão, mulher, criança
ou escravo) por outra. Não se tinha ainda a noção de que a liberdade era
um direito do ser humano, mesmo porque esse conceito só se formou mais
de mil anos depois, com o fortalecimento do jusnaturalismo e das teorias
contratualistas.
Entre as críticas a esse instituto como germe do surgimento do habeas
corpus, a principal é a de que ele não se aplicava às detenções ilegais perpetradas em nome do Estado.
Por outro lado, defende-se também que o surgimento do remédio
heroico se deu com a Magna Charta Libertatum, em 1215. Esse documento foi
imposto pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra e, entre suas conquistas,
constava disposição de que nenhum homem livre poderia ser preso, salvo
pelo julgamento legal de seus pares. Para defender esse direito, surgiu, entre
outros instrumentos, o writ of habeas corpus, por meio do qual se determinava a apresentação do preso para se decidir sobre a legitimidade da detenção.
É importante destacar que a consolidação dos direitos estatuídos
na Magna Carta não foi simples. Em diversos momentos, o monarca inglês
revogou os direitos deste documento, de forma que inicialmente os nobres,
maiores beneficiados, e, posteriormente, o povo, tiveram que lutar para que
essas conquistas fossem definitivamente incorporadas ao ordenamento.
Em 1628, uma petição dirigida ao rei inglês, a Petition of Rights, buscava, entre outras medidas, o restabelecimento irrecusável do habeas corpus.
Com isso, tentou-se defender o instituto do arbítrio dos monarcas, para que
ele não mais dependesse dos ventos favoráveis da política.
Outro importante marco do instituto em análise foi o Habeas Corpus
Act, aprovado pelo Parlamento inglês em 1679. Por este documento, ficou
estabelecido que o pedido de habeas corpus poderia ser solicitado a qualquer
juiz ou tribunal e, uma vez feito o pedido, o preso deveria ser apresentado
em três dias, acompanhado das razões da privação de sua liberdade. Após,
deveria o magistrado decidir a questão em dois dias. O sucesso do Habeas
Corpus Act deveu-se principalmente a um regime de sanções pecuniárias
que ele estabeleceu para o caso de descumprimento das disposições nele
contidas.
Houve mais um Habeas Corpus Act, em 1816, que estendeu o alcance
do remédio heroico também às detenções perpetradas por particulares.
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A experiência do direito inglês foi transportada para diversos outros
lugares, principalmente para as colônias britânicas. Como exemplo maior, há
o caso dos EUA. Em sua Constituição, que é de 1789, não é pormenorizado
o conceito de habeas corpus, limitando-se a Carta a proibir sua suspensão
(seção 9 do art. 1º). Tal limitação encontra exceção no próprio texto constitucional, que permite a suspensão da garantia em caso de rebelião ou de
invasão quando a segurança pública o exigir.
No Brasil, a história do habeas corpus inicia-se com o Código de
Processo Penal de 1832. A Constituição de 1824 não previa o instituto,
embora vedasse a prisão ilegal e garantisse a liberdade de locomoção. Para
garantir esses direitos quando ainda não existia o remédio heroico, buscavam aplicar os antigos interditos romanos ou a Carta de Seguro, um instituto
do direito português previsto nas antigas ordenações, por meio do qual se
podia não ser preso após o cometimento de um crime. Tal instituto mais se
assemelhava a um pedido de liberdade provisória que a um habeas corpus,
mas era uma das poucas medidas que poderiam ser usadas para se livrar de
uma prisão no curso de uma ação penal.
Coube à Lei 2.033, de 1871, ampliar o alcance do writ, fazendo com
que passasse a proteger também os estrangeiros e pudesse ser utilizado em
caráter preventivo.
Somente com a Constituição de 1891 que o habeas corpus passou a
ter assento constitucional no Brasil. A previsão era tão vaga que, na falta de
remédio mais específico, já que não existia ainda o mandado de segurança,
o instituto em estudo passou a ser utilizado também para a defesa de outros
direitos que não a liberdade pessoal. A redação da norma era a seguinte: “dar-se-á habeas corpus sempre que o individuo sofrer ou se achar em eminente
perigo de sofrer violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Coube principalmente a Rui Barbosa a defesa da tese de que o habeas
corpus seria cabível para a defesa de situações diversas da liberdade de locomoção. Esse entendimento, que em parte foi acolhido no Supremo Tribunal
Federal, ficou conhecido como teoria brasileira do habeas corpus.
Em 1926, uma reforma constitucional, a emenda Bernardes, limitou
o alcance do remédio heroico aos casos de proteção da liberdade de locomoção. Essa medida foi um dos grandes impulsos para a criação do mandado
de segurança em 1934, já que, com o fim do uso mais alargado do habeas
corpus, o mundo jurídico ficou carente de um remédio processual célere para
a proteção de direitos líquidos e certos.
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Após essa restrição, o habeas corpus foi mantendo os contornos básicos conferidos ao instituto desde 1926, tendo, entretanto, encontrado um
período negro: a ditadura militar.
O Ato Institucional 5, em 1968, suspendeu a garantia do habeas corpus
nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e a economia popular. Estas restrições somente foram afastadas cerca de
dez anos depois, quando a Emenda Constitucional 11, que entrou em vigor
em 01/01/1979, restabeleceu em sua plenitude a garantia do habeas corpus.
Na Constituição Federal de 1988, o writ está previsto no art. 5º, LXVIII,
da seguinte forma: “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. A única limitação disposta
no próprio texto constitucional quanto ao uso deste remédio, que inclusive
já constava de constituições brasileiras anteriores, é a impossibilidade de
seu manejo em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º).
Nos dias de hoje, a utilização do remédio heroico, embora teoricamente limitada aos casos em que se discute a liberdade de locomoção, tem
abarrotado os tribunais. A culpa disso é da própria jurisprudência, que admite a utilização deste writ de forma extremamente ampla. Como exemplo
emblemático, cito o caso em que o STF conheceu e julgou procedente habeas
corpus (HC 107.701) em que se discutia direito de visita a preso, por entender
que este nada mais é que um desdobramento do direito de liberdade.

3 Fixação de competência para julgamento de habeas corpus
quando a autoridade coatora for delegado
A competência para o julgamento do habeas corpus é definida na
Constituição Federal. Vejamos, pois, as principais referências presentes na
Carta Magna acerca desta divisão de competências:
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]
d) o “habeas-corpus”, sendo paciente qualquer das pessoas referidas
nas alíneas anteriores (o Presidente da República, o Vice-Presidente,
os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, os Ministros de Estado e os Comandantes
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da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente); o mandado de segurança e o
“habeas-data” contra atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas
da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo
Tribunal Federal;
[...]

i) o “habeas corpus”, quando o coator for Tribunal Superior ou quando
o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam
sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou
se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
[...]

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]

c) os “habeas corpus”, quando o coator ou paciente for qualquer das
pessoas mencionadas na alínea “a” (os Governadores dos Estados e
do Distrito Federal, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante tribunais), ou quando o coator
for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante
da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral;
[...]

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]

d) os “habeas-corpus”, quando a autoridade coatora for juiz federal;

Em vista destes dispositivos, é recorrente na doutrina a explicação
de que essa divisão de competência se deu fundamentalmente com base
no seguinte critério: o constituinte deferiu a quem tem competência para
julgar o crime praticado pela autoridade a competência para julgar habeas
corpus contra seus atos. O próprio STF claramente já dispôs essa lição em
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seus julgados, afirmado que: “a jurisprudência desta Casa de Justiça firmou
a orientação de que, em regra, a competência para o julgamento de habeas
corpus contra ato de autoridade é do Tribunal a que couber a apreciação da
ação penal contra essa mesma autoridade” (RE 418.852).
Tanto é assim que, embora não exista na Carta Magna previsão de
competência para julgamento de habeas corpus contra ato de promotor ou
procurador da República, a jurisprudência fixou que ela é dos tribunais estaduais e tribunais regionais federais, respectivamente. Isso porque a eles
compete o julgamento dos membros do Ministério Público em caso de cometimento de crimes.
Confirmando o aqui disposto, vejamos os seguintes julgados:

Recurso extraordinário. Competência para processar e julgar habeas
corpus impetrado contra ato de membro do Ministério Público Federal.
– Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 141.209 e 187.725)
têm entendido que, em se tratando de “habeas corpus” contra ato de
Promotor da Justiça Estadual, a competência para julgá-lo é do Tribunal
de Justiça por ser este competente para seu julgamento quando acusado
de crime comum ou de responsabilidade. O fundamento dessa jurisprudência — como salientado pelo eminente Ministro Néry da Silveira no
RE 187.725 — “foi sempre o de que da decisão do habeas corpus pode
resultar afirmação de prática de ilegalidade ou de abuso de poder pela
autoridade” e isso porque “ao se conceder o habeas corpus, se se reconhecer, expressamente, que a autoridade praticou ilegalidade, abuso
de poder, em linha de princípio, poderá configurar-se algum crime
comum. Dessa maneira, a mesma autoridade que julgar o habeas corpus será a competente para o processo e julgamento do crime comum,
eventualmente, praticado pela autoridade impetrada”. – No caso, em se
tratando, como se trata, de habeas corpus contra membro do Ministério
Público Federal que atua junto a Juízo de primeiro grau, e tendo em
vista que, em virtude do disposto no artigo 108, I, “a”, da Constituição,
compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar originariamente esses membros, a esses Tribunais compete, também, por
aplicação do mesmo fundamento, julgar os habeas corpus impetrados
contra essas autoridades. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, 1ª Turma, RE 285.569, rel. min. Moreira Alves, 18/12/2000.)
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PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL IMPUTADA A
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Se a Constituição Estadual prevê a competência do Tribunal de
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Justiça para julgar os membros do Ministério Público, tanto nos crimes
comuns, como nos de responsabilidade, também caberá a essa Corte o
julgamento de habeas corpus no qual o promotor de justiça estadual
figure como autoridade coatora. (Precedentes do STF e do STJ). Recurso provido. (STJ, 5ª Turma, RHC 25.068, rel. min. Felix Fischer,
17/03/2009.)

Sendo assim, questiona-se: qual a justiça competente para julgar
habeas corpus impetrado contra ato praticado por delegado da Polícia
Federal?
Aplicando-se o mesmo raciocínio que a jurisprudência utiliza para a
definição da competência quando se trata de ato ilegal praticado por membro
do Ministério Público, a resposta seria que o writ impetrado contra indevida
restrição da liberdade realizada por delegado da Polícia Federal deve ser
julgado por juiz federal no primeiro grau de jurisdição, já que a ele compete
o julgamento de crimes praticados por esta autoridade.
A fim de melhor responder a este questionamento, é imperioso observarmos o que dispõe a Constituição Federal quando define a competência
dos juízes federais em matéria de habeas corpus:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
[...]
VII – os “habeas-corpus”, em matéria criminal de sua competência
ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não
estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

Vê-se, claramente, que, quanto à competência do juiz federal, o texto
da Carta Magna não usa como critério principal de fixação da competência
a autoridade causadora da ilegalidade ou abuso de poder. Pelo contrário. O
critério principal aqui adotado foi o da competência em matéria criminal.
Portanto, sendo o caso de um delegado de Polícia Federal ser apontado como responsável por restrição indevida à liberdade de locomoção, só
essa informação não basta para a fixação da competência para o julgamento
do habeas corpus. Deve-se, ainda, sondar-se acerca da competência para o
julgamento do crime investigado pela autoridade policial. Sendo o crime de
competência da Justiça Federal, deve o remédio heroico ser endereçado a
um magistrado federal. Ao contrário, sendo o caso de o crime figurar entre
aqueles que devem ser julgados pela justiça comum estadual, deve o habeas
corpus ser encaminhado para julgamento por um juiz de direito.
85

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Seguem dois julgados que comungam do entendimento aqui exposto:
Conflito de competência. Juízos estadual e federal. Penal. Instauração
de inquérito. Delegado de polícia federal. Apuração de crime da competência da justiça comum. Impetração de “habeas-corpus”. Competência
da justiça comum. Mesmo que instaurado determinado inquérito por
autoridade subordinada a justiça federal, ou seja, por um delegado de
polícia federal, é competente para decidir acerca do prosseguimento
do referido procedimento o juiz natural da causa. No caso sub judice, o
crime é sujeito à jurisdição estadual. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de direito da 3a Vara Criminal de Foz do
Iguaçu-PR. (STJ, 3ª Seção, CC 19.452, rel. min. José Arnaldo da Fonseca,
29/06/1998.)
Constitucional. Coação por parte de delegado de polícia federal. Diligência por tráfico de drogas. 1. Habeas corpus atacando ato de delegado da
polícia federal relacionado a tráfico de entorpecentes sujeito a jurisidição
estadual. 2. Competência da justiça criminal comum do Estado. (STJ, 3ª
Seção, CC 720, rel. min. Jesus Costa Lima, 06/11/1989.)

Mas e se o responsável pela injusta liberdade de locomoção for um
delegado estadual? Deve-se também se questionar acerca da competência
do crime investigado ou a competência será desde já obrigatoriamente da
justiça comum estadual?
É relevante apontar que a Constituição não estabelece a competência
dos tribunais da Justiça comum estadual e dos seus respectivos juízes com
relação ao habeas corpus. Sendo assim, não havendo outra norma constitucional para se confrontar com a já comentada que trata da competência dos
juízes federais, a resposta para estas últimas questões propostas segue a
mesma lógica estabelecida para o caso do delegado federal.
Assim, tratando-se de crime federal, a competência para o julgamento
de habeas corpus contra ato de delegado estadual é da Justiça Federal, mesmo
a autoridade não sendo federal. Do contrário, se o crime for daqueles que deve
ser julgado por juiz de direito, caberá a ele o julgamento do remédio heroico.
Por fim, é importante realçar que, se o inquérito for instaurado por
requisição do Ministério Público, a autoridade que deve ser indicada como
causadora da limitação indevida ao direito de locomoção não deve ser o
delegado, mas sim o parquet. Isso porque o delegado, nesse caso, apenas
cumpre ato de ofício, do qual não pode se furtar sob pena de responsabilização administrativa e criminal.
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Tratando dessa matéria, segue julgado do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
MEDIANTE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIDADE
IMPETRADA: PROCURADOR DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO TRF.
TRANCAMENTO PREMATURO E INJUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo o Inquérito Policial sido instaurado por requisição de Procurador da República, é este e não o Delegado da Polícia Federal quem deve
figurar como autoridade impetrada. Consequentemente, a competência
para processar e julgar o writ é do TRF, uma vez que o Delegado de
Polícia agiu por requisição do Ministério Público Federal, a quem não
poderia deixar de atender, sob pena de responder criminalmente. 2.
Possibilidade de ocorrência de concurso formal de crimes, uma vez
que há possibilidade de existência do delito contido no art. 46 da Lei
9.605/98 (crime ambiental) e do delito de descaminho (art. 334 do CP).
Hipótese na qual não há como se avaliar, de plano, a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Uma melhor análise demandaria ampla
dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus. 3. Somente em
casos excepcionais, quando, de plano, se infere a manifesta atipicidade
da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial. 4. Ordem
denegada. (TRF1, 4ª Turma, HC 0046544-95.2011.4.01.0000/MT, rel.
des. fed. Hilton Queiroz, 24/10/2011.)

4 Conclusões
Observamos, ao final do presente trabalho, que o habeas corpus é
o instituto mais importante para a defesa de um dos principais direitos do
ser humano: a liberdade de locomoção. Vimos, também, que sua consolidação no mundo jurídico não foi questão simples, enfrentando o writ, até
os dias atuais, constantes ataques por parte dos governos ditatoriais. Sua
afirmação nos ordenamentos das mais diversas nações é resultado de lutas
históricas, devendo qualquer limitação a seu manuseio ser encarada com
extremo cuidado.
Especificamente quanto à fixação da competência em matéria de
habeas corpus, verificou-se que em regra a competência para o julgamento
do writ em face de agente público acompanha a competência criminal: a
quem compete o julgamento do crime cometido pela autoridade também
caberá o julgamento do habeas corpus.
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Ocorre, entretanto, como ficou claro, que, quando se trata de ato
limitador da liberdade cometido por delegado, é imperioso verificar-se a
quem compete o julgamento do crime que está sendo investigado. Sendo
ele da competência da Justiça Federal, deve o habeas corpus ser impetrado
nesta justiça especializada, ainda que o inquérito não esteja sendo conduzido
na Polícia Federal. O mesmo raciocínio aplica-se caso o crime seja daqueles
cuja competência é da Justiça comum estadual. Ainda que a polícia judiciária
a atuar no caso seja a federal, o julgamento deverá ser realizado por magistrado estadual.
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Liberdade provisória com fiança fixada em juízo:
utilidade questionável
Gabriel José Queiroz Neto1

1 Introdução
A Lei 12.403/2011 trouxe ao ordenamento jurídico um novo sistema
de medidas cautelares a serem tomadas pelo juiz.
A ideia clara foi a de tornar a prisão processual efetivamente uma exceção. De uma maneira geral, pode-se dizer que o princípio da presunção de
não culpabilidade recebeu um melhor trato, já que o sistema das cautelares
na anterior sistemática do CPP era relativamente pobre e realmente merecia
uma adequação, a fim de que se ajustasse à ordem constitucional de 1988.
Nessa perspectiva, basta verificar que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (art. 319 do CPP). Sem dúvidas, o juiz agora deve ter mais cuidado ao
apreciar os pedidos de preventivas, já que, na hipótese de haver outra medida
adequada, não será cabível tal modalidade de prisão cautelar.
Um ponto que diz respeito diretamente à atividade judicial é o referente à postura que o juiz deve ter ao receber o auto de prisão em flagrante.
Antes da Lei 12.403/2011 era comum o juiz analisar a regularidade da prisão em flagrante e, verificando não ser o caso de relaxamento (pressupõe
ilegalidade na prisão em flagrante), apenas homologar o auto, sem nada
mais analisar.
Ocorre que a atual legislação não mais justifica a antiga postura. É
que o art. 310 do CPP, a teor de sua nova redação, impõe uma postura ativa
ao juiz, no sentido de que, mesmo que o flagrante esteja regular, serão necessárias outras providências.

1

Juiz federal substituto.
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Eis a redação do dispositivo ora mencionado:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; ou

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante,
que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I
a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao
acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a
todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Assim, o comando legal é peremptório no sentido de que o juiz deve,
detidamente, analisar se é cabível liberdade provisória ou não.
A questão é que, para se analisar o cabimento de liberdade provisória,
o juiz findará por ter de verificar se presentes (ausentes) os requisitos para a
preventiva. Isso porque, se cabe preventiva, não cabe liberdade provisória. E
mais, cabe lembrar ainda que mesmo a fixação de fiança demanda a análise
dos requisitos para a preventiva, uma vez que o art. 324, IV, do CPP é taxativo
quanto à proibição de liberdade provisória caso presentes os requisitos da
preventiva. Assim, todos os institutos (liberdade provisória, com ou sem
fiança, e preventiva) estão intimamente ligados.
Nessa perspectiva, é importante anotar que a interpretação que for
dada ao art. 323 do CPP é de importância ímpar para a utilidade da fiança
fixada judicialmente, sob pena de um desvio lógico ocorrer. Pergunta-se: se
o juiz não pode fixar fiança em relação aos crimes do art. 323 do CPP, mas
pode conceder liberdade provisória, qual a utilidade da fiança judicial nos
demais casos?
Esse questionamento tem razão de ser, porque se nos crimes mais
graves o autuado poderá livrar-se da prisão sem nada acautelar, qual o
motivo para se determinar fiança para os que cometem crimes menos
graves?
Nas linhas a seguir, este articulista irá responder a esta pergunta.
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2 Hipóteses legais de fiança
O assunto ora em comento está disposto nos arts. 322 e ss. do CPP.
Dali se extrai que a autoridade policial poderá conceder fiança às infrações
penais punidas com penas máximas não superiores a quatro anos. A partir
desse patamar, o eventual cabimento de fiança será verificado pelo juiz, que
deve decidir em 48 horas (parágrafo único).
Nos termos do art. 323 do CPP, não caberá fiança se os crimes forem:
a) racismo; b) tortura; c) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; d)
terrorismo; e) os definidos como hediondos; f) cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado democrático.
Também é proibida a concessão de fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem
motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328
do CPP. Além disso, nos casos de prisões civis e militares. Enfim, quando
presentes os requisitos da preventiva. Tais são as situações listadas no art.
324 do CPP.
Já aqui adianto que a liberdade provisória com fiança é bem pertinente no que se refere aos crimes punidos com pena máxima não superior
a quatro anos. Isso por conta de um raciocínio bem pragmático. É que o delegado não tem o poder de decidir sobre os requisitos da preventiva, já que
apenas o juiz pode decretar tal medida. Quando muito, a autoridade policial
poderá apenas requerer sua decretação.
Diante disso, à parte, tem-se o benefício de, verificado o cabimento
da fiança e não havendo notícia de outros elementos à preventiva, obter-se
liberdade ainda na delegacia, sem ter de aguardar decisão judicial. Ou seja,
de forma mais célere, terá sua liberdade restituída.
Nessa situação, parece-me que a alteração legislativa, ao ampliar os
poderes do delegado, foi bem favorável ao cidadão, uma vez que sua soltura
poderá ocorrer ainda na delegacia.
O “nó” aparece quando o caso de fiança passa à apreciação judicial. É
que, de todo modo, o juiz deverá analisar os requisitos da preventiva.
Por isso, questiona-se: qual postura tomar quando o juiz verificar
que não estão presentes os requisitos da preventiva? Pode ele soltar sem
determinar pagamento de fiança?
Esses são temas que enfrentarei a seguir.
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3 Questão de lógica: art. 323 do CPP e art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da
CF: repercussão na utilidade da liberdade com fiança
Como ensina Cruz (2009), “O modelo processual penal brasileiro
consagra a fiança como uma medida de contracautela à prisão em flagrante,
permitindo ao indigitado autor da conduta criminosa responder ao inquérito
policial e ao processo em liberdade, mediante o pagamento de determinada
importância e sob obrigações impostas pela lei”.
Acontece que tal instituto, como já visto, está intimamente ligado à
liberdade provisória e à prisão preventiva. É que, se cabe preventiva, não
cabe fiança nem liberdade provisória. Assim sendo, é muito difícil analisar
esse instituto de forma isolada. A ligação entre todos os institutos é tamanha
que toda leitura sobre o assunto demanda uma visão ampla do tema.
Mas, qual o problema entre a liberdade provisória sem fiança e a
inafiançabilidade de alguns?
Uma primeira leitura dos arts. 310, 322, 323 e 324 do CPP poderia
sugerir que a resposta é simplória: não há qualquer impedimento a que o
juiz estabeleça liberdade provisória com fiança, se ausentes os requisitos da
preventiva. Se o legislador nada diferenciou, não cabe ao juiz fazê-lo!
Ocorre que o tema não é tão simples quando se analisa criticamente
o alcance a ser dado ao art. 323 do CPP à luz do art. 5º, XLII, XLIII e XLIV,
da CF.
Com efeito, é certo que não cabe fiança nos delitos elencados nos
dispositivos acima. Aliás, o art. 323 do CPP apenas segue determinação
constitucional, já que as listas se repetem em nível constitucional e infraconstitucional.
Entretanto, fica a dúvida: mas cabe liberdade provisória (obviamente
sem fiança)?
Eis aí o problema!
O STF ainda não definiu bem se a previsão constitucional acerca dos
mencionados dispositivos constitucionais abrangem, ou não, a liberdade
provisória.
É que em alguns casos já se decidiu que é inconstitucional a vedação
em abstrato à concessão de liberdade provisória (situação que, a meu ver, se
amoldaria a uma interpretação mais ampla dos mencionados dispositivos:
se há proibição de fiança, há impossibilidade de liberdade provisória), ten94
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do em vista que a proibição à fiança não se aplica ao outro instituto. Aliás,
nesse sentido, existem decisões recentes, a exemplo da que se lista a seguir:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO PELO JUÍZO PROCESSANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO
DO DELITO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ORDEM CONCEDIDA.
1.Em tema de prisão cautelar, a garantia da fundamentação importa
o dever da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende
a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição,
segundo a qual a presunção de não culpabilidade é de prevalecer até
o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que a alusão à gravidade do
delito ou o uso de expressões de mero apelo retórico não validam a
ordem de prisão cautelar. O juízo de que a liberdade de determinada
pessoa se revela como sério risco à coletividade só é de ser feito com
base no quadro fático da causa e, nele, fundamentado o respectivo decreto prisional. Necessidade de demonstração do vínculo operacional
entre a necessidade da segregação processual do acusado e o efetivo
acautelamento do meio social. 3. O fato em si da inafiançabilidade dos
crimes hediondos e dos que lhes sejam equiparados não tem a antecipada força de impedir a concessão judicial da liberdade provisória,
submetido que está o juiz à imprescindibilidade do princípio tácito
ou implícito da individualização da prisão (não somente da pena). A
prisão em flagrante não pré-exclui o benefício da liberdade provisória,
mas, tão só, a fiança como ferramenta da sua obtenção (dela, liberdade
provisória). 4. Ordem concedida para assegurar à paciente o direito
de responder a ação penal em liberdade. Ressalvada a expedição de
nova ordem de prisão, embasada em novos e válidos fundamentos2
(grifo nosso).

Em outro recente julgado, por outro lado, o min. Ricardo Lewandowski deixou claro que o tema ainda não está definido, apesar de ter seguido
a lógica de que a proibição de fiança em sede constitucional determina, como
decorrência, a impossibilidade de se conceder liberdade provisória:
2

HC 106.963/MG. Rel. min. Ayres Britto. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1507172>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento do pedido de liberdade provisória, além
de fundar-se na vedação legal prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006
também destacou a necessidade de se preservar a ordem pública, em
razão da reiteração criminosa. II – Além disso, convém destacar que,
apesar de o tema ainda não ter sido decidido definitivamente pelo
Plenário desta Suprema Corte, a atual jurisprudência desta Primeira
Turma permanece inalterada no sentido de que é legítima a proibição de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que ela decorre da inafiançabilidade prevista no art.
5º, XLIII, da Carta Magna e da vedação estabelecida no art. 44 da Lei
11.343/2006. Precedentes. III – Ordem denegada3.

Ao que se pensa, não faz nenhum sentido a posição daqueles que
admitem liberdade provisória aos crimes inafiançáveis, mas admitem fiança
para crimes menos graves, mesmo ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Bonfim (2011, p. 96), em recente obra, assim se posicionou:

A liberdade provisória pode ser concedida, a depender da existência
de certos requisitos, com ou sem a exigência de fiança. A liberdade
provisória sem fiança poderá ver vinculada ou não vinculada, dependendo de haver ou não a imposição de deveres a serem cumpridos como condição para que se mantenha em vigência o benefício
da liberdade. A liberdade provisória mediante fiança será sempre
vinculada.

3

Por vezes, poderá ser concedida a liberdade provisória sem que seja
necessário prestar fiança. Essa possibilidade permitirá a concessão de
liberdade provisória até mesmo nas hipóteses de crime inafiançável – o
que não se admite, nesses casos, é a concessão de liberdade mediante
fiança, não se vedando o benefício em si quando este não depender de
fiança (grifo nosso).

HC 108.652/PE. Rel. min. Ricardo Lewandowski. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1431840>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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Veja o caso concreto dos crimes hediondos e de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes graves por sua própria natureza.
A prevalecer a tese de que se pode soltar aqueles que praticaram tais
crimes sem fiança, desde que ausentes os requisitos da preventiva, ter-se-ia
uma flagrante violação ao princípio da isonomia em relação àqueles que não
cometeram crimes de tais gravidades e que não preenchem os requisitos
para a decretação da preventiva.
Ora, se o sujeito que cometeu um crime mais grave pode ser solto
sem fiança, a teor da interpretação literal do art. 323 do CPP, qual o motivo
para se exigir algo mais daquele que cometeu um crime mais simples.
Basta comparar duas situações. O indivíduo A cometeu crime de homicídio qualificado, que não admite fiança. O juiz recebe o auto de prisão em
flagrante e, ao constatar que não estão presentes os requisitos da preventiva,
o libera sem fiança, apenas com termo de compromisso. O indivíduo B comete
um crime de furto qualificado (pena máxima de oito anos). O juiz, ao apreciar
o auto de prisão em flagrante, verifica que estão ausentes os requisitos da
preventiva, mas, mesmo assim, fixa fiança.
Como se vê, uma situação mais gravosa teria uma situação abrandada
em relação a um fato menos grave. O direito deve ser interpretado com lógica,
a fim de que inconsistências flagrantes não permeiem a vida dos cidadãos.
Na situação dada, é evidente a quebra frontal do princípio da isonomia e
da proporcionalidade. É que aquele que cometeria um crime menos grave
teria uma situação piorada se comparado com aquele que praticou delito
mais ofensivo.
Como já dito, de duas uma, ou se interpreta o art. 5º, XLII, XLIII
e XLIV, da CF, ampliativamente, no sentido de que a vedação à fiança
alcança a proibição à liberdade provisória ou se interpreta que a fiança, nos casos de fixação judicial (já dissemos que a fiança em delegacia
é relevante, por conta do princípio da praticidade: o autuado é solto
imediatamente após a lavratura do auto sem necessidade de esperar
a burocracia judicial), é dispensável para os crimes que em princípio
(abstratamente) a admitiam.
Isso porque não se pode admitir que o indivíduo que cometa um crime mais grave seja solto sem fiança e aquele que pratique delito de menor
gravidade seja solto apenas com o pagamento de fiança, o que, no mais das
vezes, é um peso para as famílias de baixa renda.
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4 Conclusão
É certo que a aplicação da nova lei terá suas arestas aparadas com
o passar do tempo, uma vez que só a sua aplicação diária dará ensejo aos
posicionamentos jurisprudenciais sobre sua interpretação, o que é comum
com toda legislação recém-introduzida no ordenamento jurídico.
Não obstante isso, pensamos que o exato alcance dos arts. 310, 322,
323 e 324 do CPP, na parte que trata da liberdade provisória com ou sem
fiança, depende mesmo de uma posição definitiva do STF sobre a própria
extensão do art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF. A inafiançabilidade constitucional abrange ou não a liberdade provisória (sem fiança)?
Como já dito, viola o princípio da isonomia (e da proporcionalidade) o
posicionamento no sentido de que quem cometesse crimes graves, a exemplo
dos hediondos, teria direito à liberdade provisória sem fiança e aqueles que
cometessem crimes mais leves (sem proibição de fiança) somente teriam
direito ao mesmo benefício com a prestação da fiança. Ora, situações criminosas mais graves merecem maior rigor na sua sistemática.
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Sistema acusatório, Constituição e processo penal brasileiro
Gleuso de Almeida França1

Há uma máxima da Idade Média, de origem desconhecida, que afirma
que “aquele que tem um juiz por acusador, precisa de Deus como defensor.
E, às vezes, isso não é suficiente”. Tal afirmação revela a antiga preocupação
com a necessidade de se distinguirem e de se atribuírem, no processo penal,
as funções de cada um dos sujeitos da relação processual. É a essência do
sistema acusatório.
Sob os auspícios da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, o processo penal ganhou nova roupagem, revelando-se como o espaço politicamente assegurado ao efetivo exercício dos direitos e garantias
fundamentais, sob o pálio de princípios e preceitos destinados a solucionar
conflitos sociais de índole penal, em estrita observância do devido processo
legal, com vistas à efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana2.
1
2

Juiz federal substituto.

O STF, no julgamento da ADPF 54 (disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2012), fez “interessante” distinção entre ser humano e pessoa humana. Ao entendimento do min. Marco Aurélio, citando a ministra Carmem Lúcia,
o ser humano merece tratamento distinto da pessoa humana, esta sim sujeito de direitos. Disse
sua Excelência, em síntese, ante a ausência de potencialidade de vida do feto, não se está a tratar
de pessoa humana (sujeito de direitos), mas sim ser humano (objeto de direitos). O espaço não é
adequado, tampouco pertinente ao tema em testilha, mas se revela adequada a preocupação com
tal distinção, pois, ainda que cercada dos mais altos e consideráveis propósitos, é potencialmente
questionável. Uma das mais tristes tragédias da humanidade — holocausto — revela que a distinção entre seres humanos é perigosa. A proteção jurídica do produto da concepção é assegurada em
toda sua dimensão, pois critério adotado pela teoria natalista (no sentido de que a personalidade
se adquire com o nascimento com vida) não se revela adequada para o atual grau de maturidade
dos direitos humanos. O nascituro (que é o ser em formação, que está por nascer) desde a concepção é titular de direitos da personalidade, entre os quais o de viver, a identidade pessoal e genética,
a integridade genética e física, direito a alimentos ao nascituro, ao pré-natal, etc. O nascimento não
é um marco constitutivo, mas uma etapa no processo de formação do ser humano. A pedra angular
do ordenamento jurídico é a dignidade da pessoa humana, compreendida em toda dimensão, não
como ser viável, mas como ser existente ou em formação. Ser humano e pessoa humana remontam
a única realidade. São conceitos indecomponíveis, indissociáveis. Qualquer distinção poderá dar
azo a interpretações casuísticas, a legitimar propósitos não tão nobres como o defendido por todos
os ministros do STF na citada ação. Não se pode alterar o status do que é definido pela realidade
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Um dos princípios caros à ideologia garantista inaugurada pela CR/1988 é o
sistema acusatório, que, como sabido, distingue e delimita o papel dos sujeitos do processo. Por muito tempo, em nome da verdade real3, permitiu-se ao
julgador assumir uma postura ativa, imiscuindo-se na atividade probatória
das partes, de forma direta, constitutiva e intensa, facilitando o encontro
da tão sonhada “verdade real”. Entretanto, a verdade real é um mito, pois
em seu nome se permite que a autoridade judiciária saia da condição de
sujeito imparcial, o que, invariavelmente, torna impossível a prolação de
uma decisão justa. Ferrajoli (2002) diz com muita propriedade que o mito
da busca da verdade real deve ser abandonado, pois o compromisso do juiz
criminal é conduzir o processo com imparcialidade e proferir uma decisão
justa, à luz do ordenamento jurídico, esse todo interpretado e determinado
segundo os princípios e normas constitucionais.

3

fenomênica. Permissa venia, a distinção entre sujeito de direito (pessoa humana) e objeto de direito
(ser humano) é perigosa e ilógica. O princípio da dignidade da pessoa humana remete a Kant, que
em Fundamentação da Metafísica dos Costumes afirmou que ”no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por
outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência,
compreende uma dignidade”. Assim, mesmo o feto que não apresente potencialidade extrauterina,
é merecedor da tutela jurídica, pois nao é objeto, nao possui preço, mas sim dignidade, como sujeito de direito, notadamente os direitos da personalidade, que mesmo diante da gravidade que lhe
acomete, tem direitos aos alimentos ao nascituro, nome e sepultura. O feto nesta condição reclama
proteção e solidariedade por parte do Estado e da comunidade. Há um dever ético e moral de respeito à sua humanidade, que é adquirida pelo simples fato de ser concebido. O que é gestado dentro
de uma pessoa humana, pessoa humana em formação é. Ser humano é o produto do encontro dos
gametas masculino e feminino, dando origem ao embrião humano que através do processo de desenvolvimento evolui para feto e posteriormente para recém-nascido, momento em que passa a
gozar, em toda plenitude, do estatuto pessoal assegurado a todos os seres humanos vivos. Graves
deformidades no processo gestacional não infirmam sua natureza. O que comporta variação no
tempo e espaço é a dimensão do que se compreende por dignidade humana, posto conceito aberto,
e não do que seja pessoa, conceito invariável. A inviabilidade da vida extrauterina em decorrência
de má formação genética — in casu, feto anencéfalo — não permite o rebaixamento do seu status
dignitatis à mera condição de acidente de constituição genética, passando a ser tratado como objeto de direito. Não se trata de posicionar contra ou a favor da interrupção da gravidez (se não há
vida em potencial) ou aborto (se há vida ou sua potencialidade), pois vários outros fundamentos,
dentro de um juízo de ponderação de valores, autorizam o resultado final da ADPF a que se chegou.

Recentemente os veículos de comunicação noticiaram incidente ocorrido durante a sessão do Tribunal do Júri para o julgamento de Lindenberg Alves, do caso Eloá, entre a magistrada e a advogada
de defesa, em torno da existência ou não do citado princípio.
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O sistema processual penal brasileiro, não obstante a clara opção
política pelo acusatório, como se constata em diversos dispositivos da Constituição da República de 1988, ainda possui influência inquisitória, haja vista
ser calcado num procedimento inquisitivo, elaborado com base no Código
Rocco e, portanto, autoritário e antigarantista. De correntio saber, uma das
diversas inovações acusatórias trazidas pela CR/1988 foi a impossibilidade
de o delegado de polícia e o magistrado iniciarem a ação penal, outorgando a
exclusividade do exercício da ação penal pública ao Ministério Público, que
passou a ser o dominus litis. O que se depreende da análise da Constituição
da República de 1988 é que se procurou amenizar o caráter inquisitório do
sistema processual penal, aproximando-o do acusatório. Essa é a tendência
mundial, notadamente nos Estados, que cultuam a democracia.
Por sistema processual penal, compreende-se o conjunto de princípios e regras que estabelece as diretrizes a serem seguidas para a aplicação
do direito penal. O Estado, no exercício da função garantidora do bem-estar
social, somente poderá tornar efetiva a ordem normativa penal através do
processo, que deve, em princípio, sem considerar características de legitimidade, revestir-se de três formas: inquisitiva, acusatória e mista.
O sistema acusatório, como compreendido atualmente, não é produto
da engenhosidade jurídica contemporânea, mas sim resultado da evolução das liberdades públicas e do constante aperfeiçoamento da dogmática
jurídico-processual. O histórico mais remoto é registrado na antiguidade,
na primeira fase do Império Romano4, que tinha como nota marcante, em
sua forma pura, a figura do acusador particular. Inexistia, como hoje, uma
fase preliminar de investigação sobre a viabilidade da ação penal, os debates públicos ocorriam entre acusador e acusado, assegurado às partes o
contraditório. Em sua forma pura, sofria do grave inconveniente de sujeitar
o acusado ao processo penal sem um suporte mínimo acusatório, uma vez
que a investigação do fato ocorria sob a fiscalização do acusado, bem como
de ser vulnerável ao abuso da denunciação caluniosa por parte do acusador
e descaso do processo por parte do acusado (TORNAGHI, 1977, p. 8). Em tal
sistema é nítida a separação de funções, ou seja, o juiz é órgão imparcial de
aplicação da lei, que somente se manifesta quando devidamente provocado,
pois o autor é quem faz a acusação, assumindo todo o ônus, ao passo que
4

O Império Romano teve início com a fundação da cidade de Roma, em 753 a.C., período histórico em
que foi chamado de realeza (CRETELLA JÚNIOR, 2007, p. 25).
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o réu exerce todos os direitos inerentes, valendo-se dos meios e recursos
próprios à sua defesa. No sistema acusatório o juiz não inicia a persecução
penal de ofício. Há um órgão próprio criado pelo Estado para a propositura
da ação penal5. A razão do sistema acusatório é assegurar a imparcialidade
do julgador. As notas mais marcantes do sistema acusatório são: separação
entre as funções de acusar, julgar e defender, com três personagens distintos: autor, réu e juiz (ne procedat iudex ex officio)6. O processo é regido pela
publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo a exceção; os princípios do
contraditório e da ampla defesa informam todo o processo; o réu é sujeito
de direitos; o sistema de provas é o do livre convencimento do juiz, adstrito
ao que consta no processo; imparcialidade do órgão julgador, pois o juiz está
diante de um conflito de interesses instaurado entre as partes, mantendo
seu equilíbrio, porém dirigindo o processo, adotando as providências necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (MALCHER, 2002, p. 25). Segundo Grinover (2004. p. 50-54),
o sistema acusatório comporta diferenciações, em inquisitorial system e o
adversarial system. O adversarial system, próprio do sistema anglo-saxão,
caracteriza-se pela predominância das partes na determinação da marcha
do processo e na produção das provas. Existe uma máxima acusatoriedade,
de forma que, instaurado o processo, o desenvolvimento fica a encargo das
partes, atuando o juiz como mero moderador e mediador. No inquisitorial
system, próprio dos sistemas continentais, a marcha do processo recai sobre
o juiz. Assim, firmando-se o princípio da demanda, pelo qual incumbe à parte
a propositura da ação, o processo se desenvolve por impulso oficial, não se
limitando o juiz a analisar os elementos fornecidos pelas partes, podendo,
inclusive, determinar a produção de provas sempre que necessário.
O sistema inquisitório surgiu com o propósito de enfrentar as calamidades conduzidas pelo processo acusatório privado, ao argumento de que
não se poderia deixar que a defesa social dependesse da boa vontade dos
particulares. Assim, o Senado romano encarregou os quaestores7 de averiguar
5
6

7

Na França, fim do século XIV, surgiram os le procureurs du roi (os procuradores do rei), dando origem ao Ministério Público (RANGEL, 2003, p. 49).
Não obstante, a abalizada doutrina de Lopes Jr. (2001, p. 74) sustenta, com razão, que o sistema
acusatório não significa, simplesmente, a separação das atividades de acusar e julgar, mas também
a de investigar.

Questores (do latim quaestor, procurador) era o primeiro passo na hierarquia política da Roma
Antiga (cursus honorum). Na Antiguidade havia diversos tipos de magistrados, como os cônsules,
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as infrações de que tivessem notícia, evitando que os infratores ficassem
impunes. A princípio essa iniciativa dos quaestores só tinha ensejo quando
alguém não apresentava a accusatio. Surgiu como subsidiário do acusatório
e os dois coexistiram durante vários séculos. Na Idade Média ganhou foros
de notoriedade (em virtude da excessiva crueldade dos “Santos Ofícios”) ao
ser adotado pela Igreja na repressão às infrações penais praticadas pelos
hereges, rapidamente se alastrando pela Europa (TORNAGHI, 1977, p. 13).
Em virtude das crueldades perpetradas em nome da “verdade real” e da
concentração de poderes na mão do juiz, o processo inquisitório mostrou-se perigoso para a segurança dos indivíduos. É uma forma de processo que
oferece poucas garantias às partes quanto à imparcialidade da decisão e à
sua objetividade. Nesse tipo de processo não há a conhecida figura de Búlgaro, que distingue as partes em órgãos acusador, julgador e réu — iudicium
est actum trium personarum. No sistema inquisitivo o juiz se confunde com
o próprio órgão de acusação que, criando as próprias suspeitas, não pode
decidi-las com imparcialidade. No processo inquisitivo o julgador não busca
se convencer ou ser convencido, já que busca convencer os outros de uma
convicção íntima já formada. Não há, assim, no processo um julgamento,
ocorrendo, em verdade, um prejulgamento, exercido por uma das partes.
Podem-se apontar algumas características próprias do sistema inquisitivo: três funções (acusar, defender e julgar), cumuladas nas mãos de uma
só pessoa; processo regido pelo sigilo; ausência de contraditório e ampla
defesa, pois o acusado é mero objeto do processo e não sujeito de direitos;
sistema de provas tarifadas ou prova legal, e, consequentemente, a confissão
como rainha das provas (MALCHER, 2002, p. 26). A relação processual no
sistema inquisitivo é linear, defrontando-se as partes, tendo uma delas o
poder de decisão e a outra um dever de sujeição. As garantias individuais
não podem atuar no sistema inquisitivo, daí sua incompatibilidade com o
sistema democrático.
O sistema misto tem fortes influências do sistema acusatório privado
de Roma e do posterior sistema inquisitivo desenvolvido a partir da Idade
Média, notadamente por influência do direito canônico. Com ele procurou-se temperar a impunidade que estava reinando no sistema acusatório, em
que nem sempre o cidadão levava ao conhecimento do Estado a prática da
os pretores, os meirinhos-mores (maiorinus-mor), os censores, considerados magistrados maiores,
e os edis e questores, os magistrados menores. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Magistrado>. Acesso em 19 abr. 2012.
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infração penal, às vezes por desinteresse, por falta de estrutura para suportar
as despesas do processo, outras vezes, quando levava, agia impelido pelo
espírito de vingança. Nesse caso, continuava nas mãos do Estado a persecução penal, porém feita na fase anterior à ação penal e levada a cabo pelo
Estado-juiz. As investigações eram feitas pelo magistrado com sério comprometimento de sua imparcialidade, porém a acusação passava a ser feita
pelo Estado-Administração: o Ministério Público. É dividido em duas fases
(RANGEL, 2003, p. 51): 1ª – instrução preliminar: nessa fase, inspirada no
sistema inquisitivo, o procedimento é levado a cabo pelo juiz, que procede
às investigações, colhendo as informações necessárias a fim de que se possa
posteriormente realizar a acusação perante um tribunal competente; 2ª –
judicial: nessa fase nasce a acusação propriamente dita, em que as partes
iniciam um debate oral e público com a acusação, sendo feita por um órgão
distinto do que irá julgar, em regra, o MP. Da mesma forma que o acusatório
e o inquisitivo, esse sistema apresenta características próprias, entre elas:
fase preliminar de investigação, presidida por um magistrado, que, com auxílio da polícia judiciária, pratica todos os atos inerentes à formação de um
juízo prévio que autorize a acusação. Em alguns países essa fase é chamada de “juizados de instrução”, como ocorre na Espanha e França. Há nítida
separação entre as funções de acusar e julgar, não havendo processo sem
acusação (nemo judicio sine actore). Na fase preliminar o procedimento é
secreto, escrito, e o autor do fato é mero objeto de investigação, não havendo
contraditório nem ampla defesa. A fase judicial é inaugurada com acusação
penal feita, em regra, pelo MP, quando haverá debates entre acusação e
defesa em condições de igualdade. O acusado, na fase judicial, é sujeito de
direitos e detentor do estado de inocência.
Da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, como alhures
mencionado, adotamos, formalmente, o sistema acusatório, malgrado alguns
matizes de inquisitoriedade. O Código de Processo Penal de 1941, em sua
Exposição de Motivos, sustenta que o então projeto:
atende ao princípio ne procedat judex ex officio, que, ditado pela evolução do direito judiciário penal e já consagrado pelo novo Código
Penal, reclama a completa separação entre juiz e o órgão de acusação,
devendo caber exclusivamente a este a iniciativa da ação penal8.

8

BRASIL. Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Exposição de motivos, item V.
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Em um primeiro momento, tem-se a falsa impressão da adoção do
sistema acusatório em sua inteireza. Contudo, sob o argumento da eficiência
da repressão penal, o legislador foi buscar inspiração na reforma operada
no autoritário Código de Processo Penal italiano, encabeçada pelo ministro
da Justiça de Mussolini, min. Rocco, optando pela minimização dos direitos
e garantias fundamentais, adotando um modelo processual de natureza inquisitiva. Segundo a exposição de motivos, não obstante 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”9.
Para o legislador, os códigos estaduais de processo penal vigentes,
na época, garantiam:

[...] aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela
evidência 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 criminalidade10.

Assim:

[...] urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. O indivíduo, principalmente quando
vem de se demonstrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em
sociedade, não pode invocar, em face do Estado, outras franquias ou
imunidades além daquelas que o assegure contra o exercício do poder
público fora da medida reclamada pelo interesse social11.

O inquisitorialismo, em detrimento das garantias individuais, é constatado em nosso CPP, fora da perspectiva da não recepção, nas várias fases
do procedimento: na ação penal ex officio; nas contravenções penais; na
atuação do juiz na administração do procedimento (PRADO, 2001, p. 219);
nas hipóteses amplas e abertas de justificação da prisão preventiva; no regime de impugnações e nulidades; nas possibilidades de alteração do objeto
e do conteúdo da denúncia pelo juiz na sentença penal etc. Em 1965, com
a Lei 4.611, a anomalia da ação penal ex officio se estendeu para os crimes
dos arts. 121 e 129 do Código Penal, quando culposos. Assim, a reforma da
9

Ibid. item II.

10

11

Ibid.

Ibid.
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década de quarenta, que até hoje irradia efeitos em toda a sistemática processual penal, conquanto traga em sua exposição de motivos um dos pilares
do sistema acusatório, caracteriza-se pela constrição das barreiras formais
(garantias processuais) que racionalizam a repressão penal, ao privilegiar
normas de corte eminentemente inquisitório. Somente com o advento da
Constituição Federal de 1988 é que alguns dispositivos do CPP se viram
extirpados da nossa legislação pelo fenômeno da não recepção, em virtude
da eleição constitucional do sistema acusatório. Embora a Carta Magna não
o diga expressamente, não restam dúvidas de que foram adotadas todas as
elementares do princípio acusatório, na medida em que conferiu ao Ministério Público a privatividade do exercício da ação penal pública (art. 129,
I), consagrando o devido processo legal (art. 5º, LIV), a ampla defesa e o
contraditório (art. 5º LV), e assegurando o julgamento dos feitos por um
juiz competente e imparcial (art. 5º, LIII, c/c art. 8º, n. 1, do Pacto São José
da Costa Rica). Nesse sentido, assevera Prado (2001, p. 22) que:
Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério
Público a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma
da lei, a que garante a todos os acusados o devido processo legal, com
ampla defesa e contraditório, além de lhes deferir, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória, a presunção de inocência, e a que,
aderindo a tudo, assegura o julgamento por juiz competente e imparcial, pois que se excluem as jurisdições de exceção, com a plenitude do
que isso significa, são elementares do princípio acusatório, chegaremos
à conclusão de que, embora não o diga expressamente, a Constituição
da República adotou-o.

Todavia, inúmeros dispositivos sobrevivem em nossa legislação processual penal, notadamente no Código de Processo Penal, que afrontam o
sistema acusatório consagrado em nossa Carta Política. Novamente assevera
Prado (2001, 22) que:
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Se notarmos o concreto estatuto dos sujeitos processuais e a dinâmica
que, pelas relações jurídicas ordenadas e sucessivas, entrelaçam a
todos, de acordo com as posições predominantes nos tribunais (principalmente, mas não com exclusividade no Supremo Tribunal Federal),
não nos restará alternativa salvo admitir, lamentavelmente, que prevalece, no Brasil a teoria da aparência acusatória, porque muitos dos
princípios opostos ao acusatório verdadeiramente são implementados
todo dia.
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Como dito, inúmeros dispositivos do CPP arrostam abertamente o
princípio acusatório, como, verbi gratia, os arts.: 5º, II, primeira parte (instauração do IPL por requisição da autoridade judiciária, cuja não recepção pela
CR/1988 é incontroversa); 10, §§ 1º e 3º (remessa do inquérito policial ao
juiz); 13, II (diligências policiais a requerimento do juiz); 28 (rejeição do pedido de arquivamento feito pelo MP); 39, §§ 1º e 4º (direito de representação
perante autoridade judiciária); 75 e 83 (critérios de prevenção); 127 (medidas cautelares reais proferidas de ofício pelo juiz); 133 (alienação dos bens
sequestrados de ofício pelo juiz sentenciante); 156, in fine (determinação de
diligências ex officio pelo juiz para dirimir dúvida); 311 (decretação de prisão
preventiva do acusado, de ofício pelo juiz), entre outros do CPP. Importante
ressaltar que, não obstante o novo tratamento conferido pela legislação processual penal aos institutos da emendatio e mutatio libelli, previstos nos arts.
383 e 384 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.719/2008, a doutrina
ainda tece críticas a tais institutos, mais precisamente à mutatio libelli, ao
argumento de que representam comprometimento do sistema acusatório.
Adiante estes institutos serão brevemente analisados.
A referência aos aludidos dispositivos decorre de um exame superficial da nossa lei processual penal, que ainda guarda características de inquisitorialismo. Apesar de decorridos mais de 20 anos da vigência da Constituição
Federal de 1988, tais normas ainda subsistem em nosso processo penal,
merecendo, até hoje, aplicação tranquila, inclusive pelos tribunais superiores. Entretanto, tais normas, nitidamente inquisitoriais, não mais poderão
conviver em nosso processo penal, porquanto não recepcionadas pela Lei
Maior. Insta salientar que, mesmo antes dela, aquela teratologia não poderia
subsistir em nosso código, que proclamava a adoção do sistema acusatório,
conforme insincera disposição do § V da Exposição de Motivos do CPP de
194112. Tornaghi (1977, v. 2, p. 20) já assinalara, antes da CR/1988, que, no
processo penal brasileiro, há diversas formas inquisitoriais. Em função de
tal entendimento, considera que convivemos, na realidade, com um sistema
misto.
O aperfeiçoamento dos sistemas penais é algo que não tem passado
in albis pelos nossos doutrinadores, pois, atentos às tendências dos tribu12

“[...] atende ao princípio ne procedat judex ex officio, que, ditado pela evolução do direito judiciário
penal e já consagrado pelo novo Código Penal, reclama a completa separação entre juiz e o órgão
de acusação, devendo caber exclusivamente a este a iniciativa da ação penal”. (§ V da Exposição
de Motivos do CPP de 1941.)
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nais europeus, em defesa do aperfeiçoamento do sistema acusatório13, têm
questionado nosso critério de prevenção como definidor da competência do
juízo, como as previstas nos arts. 75 e 83 do CPP.
A prevenção ocorrida antes do oferecimento da petição inicial deve
ser interpretada sob as lentes axiológicas da CR/1988, que, ao adotar o sistema acusatório, quer manter o juiz longe da fase pré-processual, de forma
a garantir sua imparcialidade, para que, ao conhecer do mérito da acusação, quando do sumário da culpa, possa decidir de forma justa e garantista.
Sustenta o eminente promotor de justiça do Rio de Janeiro, Rangel (2003,
p. 61), que:
A prevenção, nessa hipótese, deve ser vista, a fim de garantir o sistema
acusatório e a imparcialidade do juiz, como regra de exclusão da competência e não de determinação ou fixação da mesma. Juiz prevento é
juiz com a sua imparcialidade comprometida por já ter se manifestado sobre o meio de prova que servirá de suporte à denúncia que irá
receber. Ou por já ter tido acesso ao processo em eventual pedido em
HC ou Mandado de Segurança.

Além de tornarem prevento o juiz, que exerce o juízo de garantias,
rompem explicitamente com o sistema acusatório, na medida em que colocam o juiz na função de colher elementos necessários ao esclarecimento da
“verdade real”, comprometendo, inevitavelmente, a imparcialidade do órgão
jurisdicional. Prado (2001, p. 224), ao abordar essa questão, afirma que:

pelo menos do ponto de vista psicológico, por mais sereno que seja o
magistrado, sua inserção na mencionada atividade implicará certo grau
de comprometimento com os fatos apurados, afastando-se o julgador
do ponto de equilíbrio que, como garantia das partes, traduz-se no
princípio do juiz imparcial.

No campo da legislação esparsa, a inobservância ao sistema acusatório se repete, a exemplo do que, no ordenamento pré-constitucional, ocorre
com a Lei de Economia Popular, que, em seu art. 7º, determina o recurso de
ofício pelo juiz sempre que absolver acusado em processo por crime contra
a economia popular, ou quando determinar o arquivamento do respectivo
13

Trata-se de decisão proferida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em 28/10/1998, no
qual um tribunal declarou vulnerado o direito a um julgamento imparcial no fato de dois magistrados, que haviam formado parte de uma Sala (câmara) que denegou um recurso interposto na
fase pré-processual, também haverem participado do julgamento.
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inquérito policial. Na legislação pós-constitucional, merecem especial atenção
as leis do Crime Organizado, Lei 9.034/199514 e a de Interceptação Telefônica, Lei 9.296/199615, que regulamenta o inciso XII do art. 5º da Constituição
de 1988. Estas leis muniram o magistrado de providências que denunciam
sua suspeita em relação ao investigado, porquanto lhe defere iniciativas
probatórias, também, na fase pré-processual. Gomes e Cervini (1997, p. 206),
ao analisarem a constitucionalidade da Lei 9.296/1996, concluem que:

[...] o clássico princípio ne procedat iudex ex officio visa exatamente
resguardar o magistrado de qualquer comprometimento psicológico
prévio com a prova. A lei, ao atribuir ao Juiz a tarefa de colher provas
quebra o princípio da imparcialidade e, assim, viola o devido processo
legal previsto no artigo 5º, inc. LIV. Também por isso é inconstitucional. A radical mudança da posição constitucional do Juiz brasileiro,
não fosse derivada de uma disposição inconstitucional (artigo 3º em
questão na parte que prevê a interceptação de ofício) e, portanto, inválida configuraria, como já afirmamos, um clamoroso retrocesso.
Seria um caminhar na contramão da História. A tendência moderna
não é transformar o Juiz em protagonista principal da colheita das
provas. Exatamente o oposto está ocorrendo. O juizado de instrução
napoleônico está em decadência.

Nesse mesmo viés, a conformação da Lei 9.034/1995 com o sistema acusatório foi submetida à apreciação do Pretório Excelso, na ADI de n.
1.570, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de
que a colheita de provas pelo juiz na fase inquisitorial implica em violação ao
devido processo legal e à imparcialidade do juiz. O art. 3º dessa lei permite
o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras
e eleitorais. O acesso às informações bancárias e financeiras foi objeto da
Lei Complementar 105/2001, que, ao redisciplinar a matéria, revogou par14

15

”Art. 3º Nas hipóteses do inciso III do art. 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de
sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz,
adotado o mais rigoroso segredo de justiça. § 1º Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio de pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter acesso
aos objetos do sigilo. § 2º O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligência,
relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias autênticas dos documentos que
tiverem relevância probatória, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no
parágrafo anterior como escrivão ad hoc.”

“Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício
ou a requerimento.”
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cialmente o art. 2º, III, por incompatibilidade. Do art. 2º, III, restaram as
hipóteses de acesso aos dados eleitorais e fiscais. Tal ponto foi objeto da
decisão pelo STF, que julgou parcialmente inconstitucional o art. 3º da Lei
9.034/1995, decidindo que nenhum juiz pode mais investigar o crime organizado no Brasil, assim decidindo, conforme excerto jurisprudencial do
voto do relator ministro Maurício Correia:
[...] o artigo 3º criou um procedimento excepcional, não contemplado
na sistemática processual penal contemporânea, dado que permite
ao juiz colher pessoalmente provas que poderão servir, mais tarde,
como fundamento fático-jurídico da própria decisão [...]. Ninguém
pode negar que o magistrado, pelo simples fato de ser humano, após
realizar diligências, fique envolvido psicologicamente com a causa,
contaminando sua imparcialidade [...]. A neutralidade do juiz é essencial, pois sem ela nenhum cidadão procuraria o Poder Judiciário para
fazer valer seu direito [...]. Passados mais de cinco anos do julgamento
cautelar, e após refletir mais detidamente sobre o tema, agora se tratando de julgamento de mérito definitivo, penso que, efetivamente, o
dispositivo atacado não pode prevalecer diante das normas constitucionais vigente.16

Estas leis seguiram o passo ideológico do Código de Processo Penal
de 1941, embaladas pelo movimento “lei e ordem”, sob o argumento de conferir maior eficácia persecutória e repressão ao crime organizado, impondo/
permitindo ao magistrado uma atuação proativa na fase da persecução preparatória da ação penal. Apesar da vigência de diversos dispositivos legais
incompatíveis com o sistema acusatório, é certo que a legislação tem aos
poucos depurado o sistema processual para aproximá-lo do ponto ideal preconizado pelo sistema acusatório, cujo ponto fulcral é o total distanciamento
do julgador da atividade acusatória. Nesse sentido, a Lei 11.101/2005, ao
dispor sobre a apuração de crime falimentar, não repetiu o regime previsto
na revogada Lei de Falências, o Decreto-Lei 7.661, que estabelecia a figura
do inquérito judicial, presidido pelo juiz, com o fito de investigar a prática
de crime falimentar. Atualmente, havendo indícios da prática de crime, o
juiz da falência ou da recuperação judicial ou extrajudicial cientificará o
representante do MP (art. 187, § 2º).
16

ADI 1570-2 União Federal. Rel. min. Maurício Correia. Decisão por maioria. Voto vencido isolado: Min. Carlos Veloso. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=385546. Acesso em: 19 jul. 2012.
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Críticas acerbas sofrem os institutos da mutatio libelli e emendatio
libelli, como resquícios inquisitórios. Com a finalidade de conferir conformidade à CR/1988, a Lei 11.719/2008 promoveu mudanças no procedimento
acusatório que derivam dos citados institutos, alterando a redação dos arts.
383 e 384 do CPP.
Concernente à emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, cuja
essência não foi alterada pela reforma processual de 2008, tendo em vista
que somente normatizou práticas consolidadas à declinação de competência e à proposta de suspensão condicional do processo, não se vislumbra
possibilidade de comprometimento da imparcialidade do julgador, posto
se tratar de derivação lógica não só da necessidade de a sentença ser congruente com o pedido, mas principalmente do princípio jura novit curia (o
juiz conhece o direito) e da máxima narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me
o fato que te darei o direito). Assim, ocorrendo de a acusação dar definição
jurídica diversa aos fatos descritos na inicial acusatória, poderá o julgador,
sem modificar a descrição dos fatos, corrigir a errônea capitulação conferida
pela acusação, ainda que implique na aplicação de pena mais grave, pois o
acusado se defende dos fatos e não da capitulação.
Concernente à mutatito libelli, as críticas merecem atenção. Da redação original do art. 384, caput e parágrafo único, do CPP, extraiam-se duas
formas de ser realizada a modificação da acusação — mutatio libelli sem
aditamento e com aditamento. A primeira — mutatio libelli sem aditamento
— era a descrita no caput do art. 384. Diante da presença nos autos de prova
da ocorrência de circunstância elementar que acarretasse necessidade de
nova definição jurídica do fato descrito na acusação, que resultasse em pena
menos grave ou igual à que constasse da acusação originalmente proposta,
era dada vista do processo à defesa para que, no prazo de oito dias, se manifestasse e, se quisesse, indicasse até três testemunhas. A segunda forma de
modificação da acusação — mutatio libelli com aditamento — era prevista
no parágrafo único do art. 384, quando, no decorrer da instrução probatória,
surgisse circunstância elementar que acarretasse a aplicação de pena mais
grave, o juiz “baixava” o processo ao Ministério Público para que aditasse
a denúncia, abrindo-se vista em seguida para a defesa. Forçosa a conclusão
de que o julgador abandonava sua condição de sujeito distante e imparcial
da relação processual para assumir uma postura inquisitorial, na medida
em que, diante da constatação de fato novo que caracterizasse elementar
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ou circunstância da infração penal não contida na acusação, assumia uma
postura inegavelmente acusatória.
Após a reforma de 2008, o julgador retoma a sua condição de sujeito
equidistante e imparcial no que tange à mutatio libelli, pois não lhe é mais
permitida a postura proativa na condução da acusação. O MP, diante da
hipótese descrita no art. 384, caput, independentemente da gravidade da
pena, deverá promover o aditamento, sem a provocação do juízo. Contudo,
existem doutrinadores que sustentam que a mutatio libelli ainda apresenta
matizes de inquisitorialismo, pois, caso o MP se omita ou expressamente
recuse o aditamento, o procedimento será idêntico ao adotado por ocasião
do pedido de arquivamento em que o julgador discorda, qual seja, aplicação
do art. 28 do CPP. Não há como negar que, ao recorrer ao art. 28 do CPP,
ainda que imbuído das mais nobres intenções, o julgador, invariavelmente,
assume uma postura acusatória, rompendo o equilíbrio da relação processual, necessariamente em desfavor do réu. Lado outro, as críticas sobre a
aplicação do art. 28 do CPP merecem temperamento, em razão da falibilidade
humana. Não se concebe a existência de ações estatais, exercidas no interesse
público, que não se submetam a um mínimo de revisibilidade. Raciocine-se:
se para a decisão que recusa recebimento da denúncia existe mecanismo de
controle, por interposição de recurso cabível, o que legitimaria a inexistência
de um meio de revisão do pedido de arquivamento ou recusa ao aditamento?
Dentro da relação processual, tal papel somente pode ser exercido pelo juiz,
ou, alternativamente, em argumento ad absurdum, mediante a previsão legal,
de anterior ratificação da manifestação pelo PGJ ou pela Câmara de Revisão
Criminal do MPF, o que encontraria óbice na independência funcional do
membro do Ministério Público. Assim, tal controle somente pode ser deflagrado pelo julgador que está em contato com os fatos. A adoção constitucional
do sistema acusatório não é suficiente para afastar a revisibilidade de ato
de tamanha importância, pois é possível se preservar a essência do sistema
acusatório, que é a imparcialidade do julgador que aplicou o art. 28 do CPP,
mediante seu impedimento para a futura ação.
Como se pode constatar, pela breve análise, o Código de Processo Penal brasileiro apresenta profundo descompasso com a nova ordem jurídica,
inaugurada com a Carta da República de 1988. Por esse motivo, importante se
ter em mente a distinção entre vigência e validade das normas. Por vigência
entende-se, essencialmente, a forma dos atos normativos, entendida como o
conjunto dos requisitos empíricos (formalidade, procedimento, competên112
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cia...) que fazem do étimo preceptivo uma decisão jurídica. Validade, a seu
turno, refere-se ao significado e à compatibilidade das normas com os valores
materiais expostos ou decorrentes da Constituição (CARVALHO; CARVALHO,
2002, p. 23). Sob essa perspectiva, é preciso que o direito pré-constitucional
não seja interpretado de maneira contemplativa e acrítica. O atual estágio de
compreensão do moderno constitucionalismo exige o abandono da viciada
prática de se interpretar a Constituição conforme a codificação pretérita, simplesmente por estar formalmente em vigência. É preciso uma releitura da lei
sob os parâmetros principiológicos — materiais — da Constituição Federal,
cujo mecanismo apto para tal é o da interpretação conforme a Constituição
Federal (STRECK, 2001, p. 66). Sob esse prisma, considerando o tratamento
dispensado pela CR/1988 às liberdades públicas, forçoso concluir que o
moderno processo penal exerce uma função garantista, na medida em que
vasto rol de direitos e garantias foram conferidos aos cidadãos.
É preciso assegurar a força normativa da Constituição, sob pena de
frustrar as legítimas expectativas do titular do poder constituinte. É preciso
imprimir eficácia à Constituição escrita, para torná-la real e efetiva, sob pena
de a transformarmos no que Ferdinand Lassalle chamava de uma simples “folha de papel”. Mister compatibilizarmos a Constituição real e a Constituição
jurídica. Com propriedade dizia Lassalle (1993 apud BARROSO, 1999, p. 116):
Onde a Constituição escrita não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos
dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país.

Destarte, os direitos fundamentais — direitos humanos constitucionalizados — adquirem a função de estabelecer o objeto e os limites do
direito penal nas sociedades democráticas.
Observando a evolução dos sistemas de persecução penal, é possível
constatar, desde a Idade Antiga até a Contemporânea, avanços e retrocessos
entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo, ora havendo alternância
entre um e outro, ora havendo a adoção de um sistema misto, como ocorre
com o atual sistema processual penal brasileiro, que se encontra em processo
de depuração dos procedimentos inquisitórios ainda vigentes. Mas é certo
que a variação de um sistema para o outro atua como fiel termômetro do
grau de maturidade político-social das sociedades, bem como a evolução das
garantias fundamentais do indivíduo. O processo penal rege-se por padrões
éticos de origem constitucional, que traduzem limitações ao poder punitivo
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estatal. Essas limitações não são instituídas somente no interesse do acusado,
mas também no do próprio corpo social. A missão do juiz é a tutela dos direitos e garantias fundamentais — juízo de garantias. Deriva da Constituição de
1988 a adoção do sistema acusatório, posto revelar adequação com o vasto
rol de direitos e garantias fundamentais previsto na CR/1988. A lógica de
um sistema acusatório é a estrita observância da divisão de funções dentro
da relação processual penal. A lógica do processo é a imparcialidade do
julgador e esta somente se concretiza com o afastamento das hipóteses que
lhe imponham o dever/possibilidade de se imiscuir em qualquer atividade
acusatória, seja de natureza cautelar, pré-processual ou instrutória.
A missão constitucional do Judiciário é assegurar as garantias e direitos fundamentais, tanto da sociedade, que tem o equilíbrio social rompido
pela prática de uma conduta definida em lei como infração penal, como do
acusado, que tem direito ao devido processo legal em toda a sua dimensão. A autorização para o julgador transitar em área exclusiva da acusação,
outorgando-lhe a função acusatória, representa graves riscos à democracia,
porquanto enfraquece sua autonomia e independência, visto que o despe
do atributo indispensável para o exercício da jurisdição — imparcialidade
—, tornando sua atividade sujeita a ser vista com descrédito pelos jurisdicionados. Assim, deslegitimado pelo próprio corpo social, estará sujeito a
maiores intervenções dos poderes partidários, sem provocar, sequer, resistência pública (ZAFFARONI, 1995, p. 33). Eis a razão para o constante
aperfeiçoamento do sistema processual, de modo a assegurar a necessária
imparcialidade da função jurisdicional.
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Combinação de leis em matéria penal. Leis 6.368/1976
e 11.343/2006: decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ultratividade da Lei 6.368/1976 e retroatividade da
Lei 11.343/2006
Guilherme Mendonça Doehler1-2

1 Introdução
O tema da “combinação de leis em matéria penal” é dos mais polêmicos do direito penal e do direito processual penal. E com razão: há argumentos consideráveis tanto favoráveis quanto contrários à adoção desse
mecanismo como forma de aplicação de lei penal mais benéfica.
O desfecho dessa controvérsia resultará na definição quanto ao real
alcance e sentido das normas constitucionais e legais que impõem seja assegurado aos que estejam sendo processados, ou já tenham sido condenados
criminalmente, tratamento mais benéfico, sempre que houver mudanças na
legislação penal, reflexo direto e evidente de uma alteração do comportamento
social, ou da reprovabilidade de algumas condutas, identificado pela consideração de certos procedimentos — antes considerados (mais) graves e, portanto,
apenados com maior rigor — como menos atentatórios ao grupo social; ou
pelo reconhecimento de que certos procedimentos do responsável pela prática
do fato delituoso, mesmo que posteriores à prática do crime, merecem um
tratamento menos rigoroso, um abrandamento da penalidade cominada em
lei para o fato, em razão de fatores ligados ora à própria pessoa do acusado
(como no caso de arrependimento posterior, ou de auxílio prestado na apuração dos fatos — delação premiada), ora às circunstâncias do próprio fato.
“Combinação de leis”, ensina a melhor doutrina que será mais à frente
mencionada, é procedimento que importa em aplicação de “parte(s)” de uma
lei e “parte(s)” de outra, extraindo-se de ambas o que tiverem de melhor
em benefício do réu, visando conferir efetividade concreta aos dogmas da
1
2

Juiz federal.

Artigo elaborado com a colaboração da estagiária Aline Mafra Giffoni Curi.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

irretroatividade da lei mais gravosa e/ou da vigência ultra-ativa da lei mais
benéfica. Verifica-se, assim, concretamente surgida a celeuma na hipótese
de sucessão de leis dispondo acerca de uma mesma matéria, decorrendo do
advento da segunda a revogação ou derrogação da primeira, consoante enuncia o art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei 4.657/1942).

Esse problema veio à tona em oportunidade recente, com a edição
da nova Lei de Tóxicos ― Lei 11.343/2006 ―, que revogou a de número
6.368/1976. Examinando-se comparativamente uma e outra, identificam-se
na mais recente (11.343/2006) dispositivos que expressamente beneficiam
o réu primário, sem antecedentes criminais e não integrante de organização
criminosa, com possibilidade de significativa redução de pena (art. 33, § 4º,
por alguns tratado como “tráfico privilegiado”). De outro lado, o crime de
tráfico teve sua pena mínima em abstrato majorada de três para cinco anos
de reclusão, indubitável agravamento da situação de réus processados pela
prática desse delito.

Evidente que a nova lei, ao impor reprimenda abstrata mais grave
para o crime de tráfico e, por outro lado, prever causa especial de diminuição
de pena inexistente na lei anterior, adotou nitidamente uma diretriz que visa,
a um só tempo: a) apenar severamente aqueles que se dedicam à obtenção
de ganhos através de atentados à saúde pública, destruição de milhares de
famílias, alimentação e patrocínio do crime organizado: os traficantes; b)
reconhecer a condição de “quase vítimas” dos usuários, envolvidos pela
ardilosa atuação dos primeiros, bem como dos chamados “pequenos traficantes”, que se envolvem com a prática do crime eventualmente, atraídos
pela oportunidade de obtenção de um lucro fácil e rápido, visando solucionar
problemas pessoais; nesse último caso, não raro enquadram-se os que se
convencionou chamar, em âmbito jurisprudencial, “mulas do tráfico”.
Identificada a possibilidade concreta de que um réu que esteja sendo
processado por tráfico de drogas praticado em momento anterior ao advento
da Lei 11.343/2006 pudesse ser beneficiado pela causa de diminuição de
pena prevista no § 4º do art. 33, surgiu o questionamento sobre a possibilidade de fazer-se a combinação de leis em tal hipótese, aplicando-se a pena
menor abstratamente prevista no art. 12 da Lei 6.368/1976, e, ato contínuo,
beneficiando-se o réu com a aplicação da causa especial de diminuição de
pena não prevista na Lei 6.368/1976, mas expressa na lei nova que dispõe
integralmente sobre a matéria, revogando a anterior.
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Esse o tema sobre o qual nos propomos a fazer breve estudo neste trabalho, examinando, em particular, o posicionamento adotado jurisprudencialmente com relação a essa questão em particular: a possibilidade de combinação
de leis em relação ao tráfico de drogas, em face do advento da Lei 11.343/2006.

2 Princípios norteadores da matéria. Lei penal no tempo.
Interpretação

No âmbito da Constituição Federal, em que deve ser buscado o fundamento de validade de todo e qualquer posicionamento que se venha a
sustentar acerca do assunto, no Título I ― “Dos direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo I ― “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”,
encontra-se fincada a seguinte disposição:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Essa a norma mater que deve ser destacada para uma conclusão sobre
a possibilidade ou não de se fazer uma combinação de leis para beneficiar o
réu, em sede de direito penal. Derivam e são difundidos a partir da análise
dessa disposição constitucional dois princípios básicos de direito penal: o
da irretroatividade da lei penal gravosa e o da ultra-atividade (ou ultratividade) da lei penal benéfica, observando-se, numa e noutra situações, a data
da prática do fato considerado delituoso.
No Código Penal brasileiro tais diretrizes interpretativas são tratadas
com maior detalhamento, sob o título “Aplicação da Lei Penal ― Lei Penal
no Tempo”, nos seguintes termos:
Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos
penais da sentença condenatória.
Parágrafo único – A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença
condenatória transitada em julgado.

Uma exegese meramente literal das normas enfocadas pode levar o
penalista mais desavisado a emitir uma solução para a polêmica de modo
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a torná-la sem sentido, ineficaz, até mesmo absurda, pois, se está expresso
na legislação que deve ser aplicada a fatos anteriores a lei posterior que,
“de qualquer modo”, favorecer o agente, não haveria razão para tamanha
polêmica em torno do assunto.
Ocorre que ao juiz, na aplicação do direito, cabe prover pela correta aplicação das leis, tomado aqui o termo em sentido lato sensu, ou seja,
abrangendo tanto a Constituição Federal quanto as leis infraconstitucionais.
No exercício desse mister, surge o problema ora enfocado quando se
depara o magistrado com situação na qual seja induzido, justamente como
decorrência de uma interpretação literal das normas mencionadas, a fazer
aplicação concomitante de disposições constantes de uma lei ― não mais
vigente ― e de outra que lhe seja posterior, extraindo de uma e/ou outra o
que de mais benéfico ao réu existir.
Cediço que a interpretação literal, entre as várias formas de interpretação de leis usualmente apontadas pela doutrina, é a menos indicada.
Embora não desprezível, porque não se pode desconsiderar o que traduzido na letra da lei, essa forma de interpretação pode levar a resultados que
muitas vezes destoam dos fins que levaram à edição da norma interpretada
(art. 4º da LICC) e, pior ainda, pode gerar conclusões destoantes de outras
normas, hierarquicamente superiores a ela e que lhe serviram de fundamento
de validade.
Sem maior aprofundamento nesse tema, que não integra o objeto
específico desse trabalho, destaca-se, quanto a isso, que a tese daqueles
que se apegam à literalidade dos dispositivos anteriormente mencionados
― afirmando ser incontestável que a combinação de leis é determinada, implicitamente, pelos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa
e ultra-atividade da lei penal mais benéfica ― cai por terra, ou pelo menos
sofre considerável abalo, quando outros estudiosos do tema, dedicando-se
a modalidades interpretativas menos arriscadas que a meramente literal
e mais recomendadas pela doutrina, apontam, em contraponto de tal conclusão, o fato de que não pode o juiz sobrepor-se ao legislador positivo,
“criando” uma terceira “lei” para aplicação ao caso concreto, derivada da
combinação de outras duas, para beneficiar o réu. Incorreria o magistrado
em tal hipótese, segundo os que se posicionam nesse sentido, em inconstitucionalidade, por afronta ao dogma do art. 2º da Constituição Federal, que,
por seu turno, configura cláusula pétrea, imutável, lançada no art. 60, § 4º,
I, da Constituição Federal.
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De fato, esse procedimento de “combinação de normas”, se examinado à luz do disposto no art. 2º da Constituição Federal ― Princípio da
Independência Harmônica dos Poderes ―, afigura-se bastante vulnerável,
enfraquecido pelo argumento de que estaria o Poder Judiciário invadindo a
esfera de atribuições privativas do Poder Legislativo.
Por outro lado, necessário o enfoque do tema levando-se em consideração que a Constituição Federal, mantendo coerência com a linha de
modernização e humanização adotada em seus vários dispositivos que dispuseram sobre matéria penal, dispersos ao longo do mesmo art. 5°, tratou
de recepcionar e reforçar o conteúdo da norma do art. 2° do Código Penal
brasileiro, cujo alcance é que cumpre identificar e delimitar com a maior
precisão possível.

3 Evidência da polêmica: divergências doutrinárias sobre a matéria
Todas essas breves considerações até aqui lançadas são objeto de
eloquente desenvolvimento pelos mais renomados doutrinadores pátrios,
sendo certo que os argumentos postos de ambos os lados, pró e contra o procedimento da combinação de leis, estão embasados na literalidade das normas traduzidas no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo
único, do Código Penal.
É possível afirmar, em vista do que sustentam uns e outros, que
estudiosos mais liberais e, portanto, menos apegados ao rigorismo formal,
defendem a possibilidade de combinação de leis, e até mesmo de criação de
uma “terceira lei” (embora não o digam com essa denominação, mas sim
fazendo referência à possibilidade de integração entre duas leis, a revogada e a nova), enquanto mestres mais tradicionalistas, menos liberais, mais
atrelados ao rigorismo formal e à letra da Constituição Federal no que diz
respeito à conduta a ser observada por ocasião da aplicação concreta da(s)
lei(s), apontam para a impossibilidade do procedimento de combinação,
considerando a existência nele de vícios insanáveis, identificados pela contrariedade da Lei Maior.
Sem prejuízo, evidentemente, de várias outras citações que poderiam
ser aqui lançadas, apenas para fins de ilustração, apontam-se os seguintes
posicionamentos doutrinários acerca da matéria:
Fala-se em combinação de leis quando, a fim de atender aos princípios
da ultra-atividade e da retroatividade in mellius, ao julgador é conferida
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a possibilidade de extrair de dois diplomas os dispositivos que atendam aos interesses do agente, deverá retroagir, desprezando aqueles
outros que prejudiquem.
Discute-se se é possível esse tipo de raciocínio, uma vez que, segundo
parte da doutrina, o julgador estaria criando um terceiro gênero de lei,
o lhe seria vedado. Pela possibilidade da aplicação das partes que forem
favoráveis ao agente, assim já se manifestou Assis Toledo, dizendo que,
“em matéria de direito transitório, não se pode estabelecer dogmas
rígidos como esse da proibição da combinação de leis”.
Entendemos que a combinação de leis levada a efeito pelo julgador, ao
contrário de criar um terceiro gênero, atende aos princípios constitucionais da ultra-atividade e retroativa benéficas. Se a lei anterior, já
revogada, possui pontos que, de qualquer modo beneficiam o agente,
deverá ser ultra-ativa; se na lei posterior que revogou o diploma anterior também existem aspectos que o beneficiam, por respeito aos
imperativos constitucionais, devem ser aplicados, a exemplo do que
ocorreu com as Leis n.s 6.368/76 e 11.343/2006, onde a pena mínima
cominada ao delito de trafico de drogas era de 3 (três) anos (revogado
art. 12), sendo que a novatio legis a aumentou para 5 (cinco) (atual
art. 33). No entanto, a nova Lei, previu, em seu art. 33, § 4º, uma causa
especial de redução da pena que não constava da lei anterior, dizendo
que, verbis, nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas bem integre organização criminosa.
Assim, deverá o julgador, na hipótese de crime de tráfico ocorrido
na vigência da Lei n. 6.368/76, além de partir, obrigatoriamente, da
pena mínima de 3 (três) anos, aplicar, se no caso concreto permitir, a
causa de redução prevista na Lei n. 11.343/2006, conjugando, assim,
em benefício do agente, os dois diplomas legais, em estrita obediência ao disposto no inciso XL, do art. 5º da Constituição Federal, que,
prevendo os princípios da ulltra e a da retroatividade mais benéfica,
determina que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o ré.
(GRECO, 2007, p. 116-117.)
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efeito de extrair de cada uma delas as partes mais benignas ao agente,
porque nesse caso, o juiz estaria legislando.

Em sentindo contrário, Basileu Garcia e Damásio E. de Jesus admitem
a combinação de leis, sob o argumento de que o juiz, ao realizá-la,
não estaria criando lei nova, mas apenas efetuando uma integração
normativa perfeitamente possível (quem pode aplicar o todo pode
aplicar a parte).

José Frederico, que também adota essa última posição, argumenta:
“dizer que o juiz está fazendo lei nova, ultrapassando assim suas funções constitucionais, é argumento sem consistência, pois o julgador, em
obediência a princípios de equidade consagrados pela própria Constituição, está apenas movimentando-se dentro dos quadros legais para
uma tarefa de integração perfeitamente legítima. O órgão judiciário não
está tirando, ex nihilo, a regulamentação eclética que deve impetrar hic
et nunc. A norma do caso concreto é construída em função de um princípio constitucional, com o próprio material fornecido pelo legislador.
Se ele pode escolher, para aplicar o mandamento da Lei Magna, entre
duas séries de disposições legais, a que lhe parece mais benigna, não
vemos por que se lhe vede a combinação de ambas, para assim aplicar,
mais retamente, a Constituição. Se lhe está afeto escolher o ‘todo’, para
que o réu tenha o tratamento penal mais favorável e benigno, nada
há que lhe obste selecionar parte de um todo e parte de outro, para
cumprir uma regra constitucional que deve sobrepairar a pruridos de
lógica formal. Primeiro a Constituição e depois o formalismo jurídico,
mesmo porque a própria dogmática legal obriga a essa subordinação
pelo papel preponderante do texto constitucional. A verdade é que não
estará retroagindo a lei mais benéfica, se, para evitar-se a transação
e o ecletismo a parcela benéfica da lei posterior não for aplicada pelo
juiz; e este tem por missão precípua velar pela Constituição e tornar
efetivos e postulados fundamentais com que ela garante e proclama
os direitos do homem. (CAPEZ, 2005, p. 57-58).
Trata-se de tema polêmico, pois nem sempre é possível saber, com
exatidão qual é a lei penal mais benéfica, mormente quando várias
são aplicáveis ao mesmo caso. Poderia, então, o juiz combinar as leis
penais, extraindo a posição mais benigna ao réu?

Defendo a possibilidade de combinação, pois seria apenas um processo de integração da lei penal, visando à fiel aplicação do preceito
“que de qualquer modo favorecer”, contido no art. 2º, parágrafo único,
do Código Penal, estão Frederico Marques, Basileu Garcia, Magalhães
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Noronha, Julio Fabbrini Mirabete, Damásio de Jesus, Celso Delmanto,
Nereu José Giacomolli, entre outros.

Contrários à tese, pois, significaria permitir ao juiz legislar, criando
outra lei, não prevista pelo legislador, encontra-se Nélson Hungria,
Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, Jair Leonardo Lopes, Paulo José da Costa
Júnior, José Henrique Pierangelli, dentre outros. E, se adotada a segunda posição, surge nova indagação: quem escolhe a lei favorável, o réu
ou o juiz? Mais duas posições emergem: a) o réu, porque é ele quem
vai cumprir a sanção penal; b) o juiz, porque ele é o órgão encarregado
pelo Estado para aplicar a lei, sem ter que consultar a parte.
Preferimos posição intermediária, apontada por Jiménez de Asúa,
baseando-se em Von Liszt, ao lecionar que a fórmula mais exata deve
levar o juiz a fazer uma aplicação mental das duas leis que conflitam
― a nova e a antiga ―, verificando-se, no caso concreto, qual terá o
resultado mais favorável ao acusado, mas sem combiná-las, evitando-se a criação de uma terceira lei (Lecciones de derecho penal. p. 98-99).
É também a posição adotada por Claus Roxin (Derecho penal – Parte
general. T. l. p. 167-168).

Realmente, se houvesse permissão para a combinação de leis colocar-se-ia em risco a própria legalidade, pois o magistrado estaria criando
norma inexistente, por mais que se queira dizer tratar-se de mera
integração de leis. Ora, a referida integração não passa do processo
criador de uma outra lei, diferente das que lhe sirvam de fonte. E quando se diz que o art. 2º, parágrafo único, do CP, autoriza a aplicação da
lei posterior benéfica que de “qualquer modo favorecer o agente” não
está legitimado magistrado a recortar pedaços da norma e aplicá-la
em formação de uma outra totalmente inédita. Quer dizer simplesmente que uma lei penal nova mais benéfica, em qualquer ponto que
seja, merece retroagir para favorecer o réu. A previsão do mencionado parágrafo único é uma cautela positiva, para que não se deixe de
aplicar a lei penal benéfica sob assertiva de que não se cuida de pena
propriamente dita ou da descrição da conduta típica. Há detalhes secundários que podem ser alterados na lei penal, merecedores de aplicação imediata. Exemplificando: se uma nova lei permite sursis sem o
cumprimento de qualquer condição, embora não diga respeito ao tipo
penal incriminador e ainda que o condenado esteja em liberdade, é um
modo de favorecê-lo, deve ser aplicada, eliminando-se as condições
anteriormente fixadas.
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Estado e não ao particular aplicar a lei ao caso concreto. Se o réu não
concordar, pode recorrer da decisão. Deve-se ressaltar que o direito
em jogo é indisponível, de modo que não cabe ao indivíduo optar por
algo que considere, em seu ponto de vista, mais favorável. (NUCCI,
2008, p. 83-84.)

É possível combinar várias leis para favorecer o sujeito?
Respondiam afirmativamente Roubier, Garraud e Petrocelli. No Brasil:
Basileu Garcia, José Frederico Marques e Magalhães Noronha.
Pronunciavam-se contra a combinação de leis: Battaglini, Maurach,
Rittler, Pannain, Antolisei e Asúa. Entre nós: Costa e Silva, Nélson Hungria e Aníbal Bruno.
Argumenta-se que a disposição mais favorável ao sujeito não deve ser
obtida através da combinação da lei antiga com a nova, apanhando-se
delas as partes mais benignas. Se isso fosse possível, afirmam, o juiz
estaria criando uma terceira lei, o que não é permitido. Objeta-se que o
juiz não está criando nova lei, mas movimentando-se dentro do campo
legal em sua missão de integração legítima. Se ele pode escolher uma
ou outra lei, para obedecer ao mandamento constitucional da aplicação
da lex mitior, nada o impede de efetuar a combinação delas, com o que
estaria mais profundamente seguido do preceito da Carta Magna.
Não obstante ser mais comum a tese da impossibilidade da combinação,
há razões ponderáveis no sentido de que se apliquem as disposições
mais favoráveis das duas leis, pelo menos em casos especiais. Se o juiz
pode aplicar o “todo” de uma ou de outra lei para favorecer o sujeito,
não vemos por que não possa escolher a parte de uma ou de outra para
o mesmo fim, aplicando o preceito constitucional. Este não estaria sendo
obedecido se o Juiz deixasse de aplicar a parcela benéfica da lei nova,
porque impossível a combinação de leis. (JESUS, 2005, p. 94-95.)

4 Combinação de leis na jurisprudência: precedentes do TRF 1ª
Região e STJ
Como já evidenciado, o tema combinação de leis é tratado pela doutrina de maneira absolutamente destoante, havendo vozes que afirmam
cabalmente a possibilidade de sua efetivação e vozes que se negam peremptoriamente a admitir seja possível tal procedimento.
Em sede jurisprudencial não é diferente. A experiência traduzida
em julgados que abordaram o assunto revela que o entendimento dos ma125
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gistrados pátrios acerca da matéria também oscila em função dos mesmos
argumentos expostos pelos doutrinadores citados.
Em razão dos limites estreitos que delimitam o presente trabalho,
faz-se aqui uma abordagem sucinta de posicionamentos firmados no âmbito
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre o assunto, tanto no sentido
de não ser viável a combinação de leis para favorecer o réu, como em sentido
diametralmente oposto. O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, em
seu acervo jurisprudencial ostenta julgados num e noutro sentidos, demonstrando ainda não ter firmado definitivamente um posicionamento acerca
da matéria. Vejam-se os seguintes julgados que ilustram essas assertivas:

3

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA: CORRETA
APLICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO: INAPLICABILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06): NÃO CONFIGURAÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI 6.368/76: IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas
carreadas aos autos. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Dosimetria das penas que não desafia qualquer reparo, eis que o
julgador arbitrou as penas com observância ao quantum autorizado
pela legislação.
3. Impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no
art. 41 da Lei 11.343/2006, uma vez que a confissão do réu não teve
o condão de colaborar para a identificação de outros coautores.
4. Inaplicabilidade da Lei 6.368/76 na aplicação da pena pecuniária,
pois à época dos fatos, 11/12/2007, esta já se encontrava revogada
pela Lei 11.343/2006. Ademais, a combinação de leis incriminadoras
vem sendo rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, ao entendimento
de que “não é possível a combinação de leis no tempo, uma vez que,
agindo assim, estaria criando uma terceira lei (lex tertia)”, pois o ato
de “extrair alguns dispositivos, de forma isolada, de um diploma legal,
e outro preceito de outro diploma legal, implica alterar por completo o
seu espírito normativo, criando um conteúdo diverso do previamente
estabelecido pelo legislador” (HC 95435/RS, rel. Ministra Ellen Gracie, em 07/10/2008, disponível no Informativo n. 523, de outubro de
2008).
5. Apelação improvida3. (TRF 1ª Região)

ACR 2008.30.00.000204-3/AC. Rel. des. fed. Hilton Queiroz. Disponível em: <http://arquivo.trf1.
jus.br/default.php?p1=200830000002043>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI NOVA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006).
APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XL, e o Código Penal, art.
2º, parágrafo único, estabelecem que a lei penal mais benéfica deve
retroagir aos fatos anteriores a sua vigência, mesmo em caso de sentença transitada em julgado.
2. No caso de sucessão de leis penais é possível a combinação de leis,
compondo a pena-base da lei anterior com as causas de aumento e
diminuição da lei nova, quando mais favorável ao réu. Precedentes do
eg. Superior Tribunal de Justiça.
3. Para ter direito à causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006 é necessário o preenchimento dos requisitos descritos no referido artigo, quais sejam: ser primário o agente, ter bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa. Esse exame requer verificação de circunstâncias fáticas, o que não é possível em sede de habeas corpus, devendo
ocorrer tal exame por ocasião do julgamento do recurso de Apelação
do ora paciente.
4. No que diz respeito ao aumento da pena do tráfico transnacional,
cuja pena foi aumentada acima da fração mínima de 1/3, de acordo
com o art. 18, I, da Lei n. 6.368/76, tendo em vista que a Lei n. 11.343,
no seu art. 40, reduziu a fração mínima para 1/6, portanto mais benéfica. Todavia, caberá a este Tribunal a análise de tal circunstância,
por ocasião do julgamento do recurso de apelação do ora paciente,
tendo em vista que o art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prevê uma escala
de aumento que vai de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias fáticas.
5. Denegar a ordem de habeas corpus4. (TRF 1ª Região)

4

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 12 C/C ART. 14 e 18, I, DA LEI 6.368/76.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
COEFICIENTE MENOR DO ART. 40, I, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. APLICAÇAÕ RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. POSSIBILIDADE.
I – Crime de tráfico internacional de entorpecente suficientemente
comprovado em todos os seus elementos, conforme tipificação prevista
no art. 12 c/c art. 14, ambos da Lei 6.368/1976. Tanto o § 4º quanto

HC 2008.01.00.030445-0/AM. Rel. des. fed. Ítalo Fioravanti. Disponível em: <http://arquivo.trf1.
jus.br/default.php?p1=200801000304450>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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o art. 40, I, da Lei 11.343/2006 devem ser aplicados retroativamente,
pois beneficiam o réu.
II – O quantum penalógico deve refletir a justa medida da reprovabilidade da conduta dos acusados.
III – O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Habeas Corpus
82.959/SP, em que se discutia a constitucionalidade do § 1º do art. 2º
da Lei 8.072/90 em face dos princípios da individualização da pena
e da isonomia, declarou a inconstitucionalidade da norma que veda
a progressão de regime prisional nos delitos descritos no caput do
citado artigo.
IV – Apelação dos réus parcialmente providas5. (TRF 1ª Região)

PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI 11.343, DE 2006.
DIMINUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Não demonstrou a acusação que a ré tivesse conhecimento que a
nota de R$ 50,00, com ela encontrada, fosse falsa, e acrescente-se que
não pôs ela nem tentou colocá-la em circulação. Absolvição que se
impõe.
2. Crime de tráfico internacional de drogas. Materialidade devidamente provada ― apreensão com a ré de um quilo de cocaína. Internacionalidade induvidosa, eis que a apreensão da droga ocorreu em
conhecida rota de tráfico, exatamente na fronteira entre o Brasil e
a Bolívia, quando a ré acabara de ingressar em território nacional.
Autoria incontestável.
3. Lei posterior à prática do crime: É vedada a combinação de leis no
tempo, a fim de extrair delas uma terceira norma, ainda que para beneficiar o réu, porquanto juiz estaria usurpando as funções do legislador.
A solução do impasse consiste em verificar quando das normas, em
sua integralidade, beneficia o acusado.
4. Em obediência ao princípio da extra-atividade (retroatividade ou
ultra-atividade) da lei penal mais benéfica, deve-se analisar as duas leis
e verificar-se qual a mais vantajosa, se a lei antiga, em que a pena-base
é mais baixa, ou a nova lei, em que há possibilidade de fazer incidir
causa de diminuição da pena, ficando a pena definitiva mais suave.
5

ACR 2006.37.00.004019-5/MA. Rel. des. fed. Cândido Ribeiro. Disponível em: <http://arquivo.trf1.
jus.br/default.php?p1=200637000040195>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
97256/RS, tendo como relator o Ministro Ayres de Brito, afastou o
óbice imposto pela Lei 11.343/06 para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face de sua flagrante
inconstitucionalidade6. (TRF 1ª Região)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCESSÃO
DE LEIS NO TEMPO. ART. 12, C.C. ART. 18, III, DA LEI 6.368/76. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE
LEIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NÃO
PREVISÃO DA NOVA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL A SUA MANUTENÇÃO.
1. Consolidou-se no STF e no STJ o entendimento de que é inviável a
conjugação de leis penais benéficas, dado que tal implicaria espécie
de criação de terceira norma, com a violação do primado da separação
dos poderes.
2. Assim, diante de condenação por fato ocorrido sob a égide da Lei
6.368/76, não é possível a incidência da minorante do § 4º do art.33
da Lei 11.343/06 tomando como base a pena da lei anterior, e ainda
mais como no presente caso, em que se afirmou a condição de dedicar-se o agente à prática do ilícito e à quantidade considerável da droga.
3. Sendo a causa de aumento de pena prevista no art. 18, III, da Lei
6368/76 revogada pela nova lei de drogas, Lei 11.343/76, inviável a
sua manutenção em face do princípio da retroatividade da lei mais
benéfica. Ordem concedida em parte para extrair a causa de aumento
e, por conseguinte, fixar a pena definitiva em 3 anos de reclusão7. (STJ)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM
MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS FAVORÁVEIS AO RÉU.
ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 6.368/76. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ambas as Turmas que integram a 3ª Seção deste Superior Tribunal
de Justiça se tem manifestado no sentido de ser possível a concessão de
ordem de habeas corpus mediante decisão monocrática. Precedentes.
6
7

ACR 2006.30.00.002359-1/AC. Rel. des. fed. Carlos Olavo. Disponível em: <http://arquivo.trf1.jus.
br/default.php?p1=200630000023591>. Acesso em: 20 jul. 2012.

HC 114.762/SP. Rel. min. Maria Thereza de Assis Moura. Disponível em: <http://arquivo.trf1.jus.
br/default.php?p1=200630000023591>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, em caso análogo
ao dos presentes autos, reafirmou o entendimento no sentido de ser
possível a combinação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com o artigo
12 da Lei 6.368/76.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento8. (STJ)

Ao que se apura pela análise dessas ementas, nem de longe se poderia
dizer que existe um entendimento uniforme acerca da matéria.
Essa oscilação verificada nos julgados, entretanto, não pode nem deve
ser interpretada como fruto de desatenção, ou mesmo “desatino”, por parte
dos julgadores que os proclamaram. Revela, ao contrário, que o tema desafia
aprofundado estudo, não sendo possível solucionar-se a intrincada questão
com o fundamento simplório de que a dicção do texto constitucional, em seu
art. 5º, inciso XL, autoriza (ou determina) seja adotado o procedimento da
combinação de leis. E o art. 2º da Lei Maior? Estaria evidenciada a existência
de conflito de normas no âmbito da Constituição Federal?
Tamanha a controvérsia que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos arestos anteriormente
citados, já se pronunciaram em reiteradas oportunidades sobre o tema, e,
apesar disso, não se pacificou o entendimento acerca da matéria.

5 Posicionamento do STF sobre a matéria

A par dos julgados mencionados nos arestos colacionados, permite-se
o autor deste trabalho colocar em destaque um único julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal em oportunidade recente (RE 596152/SP, relator
para acórdão ministro Ayres Brito, Informativo 644, DJe 13/02/2012), no
qual se discutiu concretamente sobre a possibilidade de combinação de leis,
em face da edição da Lei 11.343/2006.
A esclarecedora ementa do acórdão foi assim redigida:

8

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSTITUÍDA
PELO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FIGURA DO PEQUENO
TRAFICANTE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA

AgRg no HC 119.429/SP. Rel. min. Celso Limongi (des. convocado do TJ/SP) <https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=948971&sReg=200802386919&sData=201003
22&formato=PDF>. Acesso em: 20 jul. 2012.

130

III Jornada de Direito Processual Penal

PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). CONFLITO INTERTEMPORAL DE LEIS PENAIS. APLICAÇÃO AOS CONDENADOS SOB A VIGÊNCIA
DA LEI 6.368/1976. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (INCISO XL DO ART. 5º DA CARTA
MAGNA). MÁXIMA EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO. RETROATIVIDADE
ALUSIVA À NORMA JURÍDICO-POSITIVA. INEDITISMO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO À NORMAÇÃO ANTERIOR. COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. EMPATE NA VOTAÇÃO. DECISÃO
MAIS FAVORÁVEL AO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso
XL do art. 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente
“generosa”.
2. Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu art. 5º,
a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de
normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o
que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei
em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da
Constituição mesma.
3. A discussão em torno da possibilidade ou da impossibilidade de
mesclar leis que antagonicamente se sucedem no tempo (para que
dessa combinação se chegue a um terceiro modelo jurídico-positivo)
é de se deslocar do campo da lei para o campo da norma; isto é, não
se trata de admitir ou não a mesclagem de leis que se sucedem no
tempo, mas de aceitar ou não a combinação de normas penais que se
friccionem no tempo quanto aos respectivos comandos.
4. O que a Lei das Leis rechaça é a possibilidade de mistura entre duas
normas penais que se contraponham, no tempo, sobre o mesmo instituto ou figura de direito. Situação em que há de se fazer uma escolha,
e essa escolha tem que recair é sobre a inteireza da norma comparativamente mais benéfica. Vedando-se, por conseguinte, a fragmentação
material do instituto, que não pode ser regulado, em parte, pela regra
mais nova e de mais forte compleição benéfica, e, de outra parte, pelo
que a regra mais velha contenha de mais benfazejo.

5. A Constituição da República proclama é a retroatividade dessa ou daquela figura de direito que, veiculada por norma penal temporalmente
mais nova, se revele ainda mais benfazeja do que a norma igualmente
penal até então vigente. Caso contrário, ou seja, se a norma penal mais
nova consubstanciar política criminal de maior severidade, o que prospera é a vedação da retroatividade.
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6. A retroatividade da lei penal mais benfazeja ganha clareza cognitiva
à luz das figuras constitucionais da ultra-atividade e da retroatividade,
não de uma determinada lei penal em sua inteireza, mas de uma particularizada norma penal com seu específico instituto. Isto na acepção de
que, ali onde a norma penal mais antiga for também a mais benéfica, o
que deve incidir é o fenômeno da ultra-atividade; ou seja, essa norma
penal mais antiga decai da sua atividade eficacial, porquanto inoperante para reger casos futuros, mas adquire instantaneamente o atributo
da ultra-atividade quanto aos fatos e pessoas por ela regidos ao tempo
daquela sua originária atividade eficacial. Mas ali onde a norma penal
mais nova se revelar mais favorável, o que toma corpo é o fenômeno
da retroatividade do respectivo comando. Com o que ultra-atividade
(da velha norma) e retroatividade (da regra mais recente) não podem
ocupar o mesmo espaço de incidência. Uma figura é repelente da outra,
sob pena de embaralhamento de antagônicos regimes jurídicos de um
só e mesmo instituto ou figura de direito.
7. Atento a esses marcos interpretativos, hauridos diretamente da
Carta Magna, o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 outra coisa não fez
senão erigir quatro vetores à categoria de causa de diminuição de pena
para favorecer a figura do pequeno traficante. Minorante, essa, não
objeto de normação anterior. E que, assim ineditamente positivada,
o foi para melhor servir à garantia constitucional da individualização
da reprimenda penal (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).

8. O tipo penal ou delito em si do tráfico de entorpecentes já figurava
no art. 12 da Lei 6.368/1976, de modo que o ineditismo regratório
se deu tão somente quanto à pena mínima de reclusão, que subiu de
3 (três) para 5 (cinco) anos. Afora pequenas alterações redacionais,
tudo o mais se manteve substancialmente intacto.

9. No plano do agravamento da pena de reclusão, a regra mais nova
não tem como retroincidir. Sendo (como de fato é) constitutiva de
política criminal mais drástica, a nova regra cede espaço ao comando
da norma penal de maior teor de benignidade, que é justamente aquela mais recuada no tempo: o art. 12 da Lei 6.368/1976, a incidir por
ultra-atividade. O novidadeiro instituto da minorante, que, por força
mesma do seu ineditismo, não se contrapondo a nenhuma anterior
regra penal, incide tão imediata quanto solitariamente, nos exatos
termos do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal.
9

10. Recurso extraordinário desprovido9.

RE 596.152/SP. Rel. min. Ricardo Lewandowski. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/pagina-
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Em vista desse precedente, salvo engano o mais recente do acervo
de julgados da Suprema Corte sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal,
cumprindo seu papel de sobranceiro guardião da Constituição Federal, conferiu ao tema entendimento balizador, que deverá ser seguido pelas instâncias inferiores, uma vez que proferido em recurso julgado sob o auspício da
repercussão geral.
Entre os votos que levaram à edição do resultado, afora o do eminente relator, merece especial destaque o seguinte excerto do posicionamento
firmado pelo eminente ministro Luiz Fux, que, após vista dos autos, assim
se manifestou em voto vencido:
[...]

A ratio legis, evidenciada em diversos trechos do novo diploma, é a de
enrijecer a resposta penal aos grandes traficantes de drogas e àqueles que enriquecem a custas dessa mazela social, e, ao mesmo tempo,
abrandar a sanção aos usuários e traficantes de pouca expressão. O
tratamento penal mínimo conferido pela Lei n. 11.343/06 aos traficantes primários, de bons antecedentes, e que não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa, resulta em
uma reprimenda corporal de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
correspondente à incidência máxima da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º, (dois terços) sobre a menor pena prevista na escala penal do caput do mesmo artigo (cinco anos). Pretender a retroatividade
isolada da minorante alcunhada como “tráfico privilegiado”, significa
altercar uma sanção penal mínima de 1 (um) ano de reclusão para a
mesma conduta. Desse modo, aqueles que praticaram o crime antes
da novel legislação seriam favorecidos por regramento privilegiado,
mais favorável do que aquele aplicável aos que delinquirem após o
advento da Lei de Drogas de 2006. Diversas razões militam contra
essa conclusão. Passo a enumerá-las.
A primeira, e mais evidente, é a afronta acachapante ao princípio da
isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição. Nenhum argumento é capaz de justificar que o princípio da retroatividade da lei penal
mais benigna permita que duas pessoas, que praticaram o mesmo fato
delituoso, nas mesmas condições, recebam penas distintas, apenas em
razão do tempo em que o crime foi levado a cabo. Essa situação é possí-

dorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1730041>. Acesso em: 20 jul. 2012. Repercussão geral
em RG 596.152-4/SP. Rel. min. Ricardo Lewandowski. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597370>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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vel quando a lei antiga punia o crime de maneira mais branda que a lei
modificada — aplicando-se o princípio da irretroatividade da novatio
legis in pejus —, porém, em tal conjuntura é mantida a reprimenda
prevista na legislação anterior. Os que defendem a lex tertia talvez
não tenham se apercebido do paradoxo que seria uma lei retroagir
conferindo aos fatos passados uma situação jurídica mais favorável
do que àqueles praticados durante a sua vigência. Vale lembrar que
a igualdade perante a lei é um dos fundamentos da retroatividade da
lei penal mais favorável.
Conforme dito alhures, outro fundamento desse princípio reside na
mudança da valoração de uma conduta delituosa pela sociedade, que
passa a considerar despicienda ou excessiva a punição até então dispensada a ela. Ocorre que a retroatividade da lei “em tiras” consiste
em velada deturpação da nova percepção que o legislador, responsável
por expressar os anseios sociais, manifestou a respeito dessa mesma
conduta. Em palavras mais singelas: a sociedade pós-Lei 11.343 quer
uma punição mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão para
o “tráfico privilegiado”, não sendo possível dispensar tratamento mais
brando aos crimes pretéritos dessa natureza.
A lex tertia viola, ainda, dois outros fundamentos do art. 5º, XL, in fine,
da Lei Maior: o princípio da legalidade e a democracia. Cria-se, com a
tese que ora se refuta, uma regra que não está prevista nem na lei antiga e nem na lei nova, que não goza do batismo democrático atribuído
à Lei formal. Ao Judiciário não é dado arvorar-se no papel de legislador
para pretender, mediante manobra interpretativa, resultado contrário
à vontade da lei (ou melhor, das leis) e da Constituição. A questão em
tela reclama, portanto, o que Mathieu denomina como “sistema da
apreciação in concreto” (op. cit. p. 270), em conjunto com o princípio da
alternatividade referido por Jakobs (loc. cit.); é dizer, o julgador, caso
a caso, deve avaliar se é mais favorável ao réu a aplicação da lei antiga
ou da lei nova, uma ou outra, considerada integralmente.
Assim, é lícito afirmar que o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas hoje vigente pode retroagir; porém, desde que associado à pena-base prevista
no caput do mesmo artigo, e contanto que não seja mais benéfica ao
agente a incidência da reprimenda prevista no antigo art. 12 da Lei n.
6.368/76. As duas dosimetrias deverão ser realizadas, pela lei nova
e pela lei antiga, a fim de aferir qual a que melhor favorece o status
libertatis do sentenciado. Essa é a solução também encontrada por
Damásio de Jesus, que assim se manifesta a respeito do art. 33, §
4º, da Lei n. 11.343/06: O redutor previsto no dispositivo é digno
de encômios, porém, tem uma razão de ser: cuida-se de causa de
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redução de pena vinculada aos novos limites mínimo e máximo previstos no caput do art. 33 da Lei. A lei pretendeu temperar os rigores
da punição ao traficante primário, de bons antecedentes, que não
tenha envolvimento habitual com o crime ou que não faça parte de
associação criminosa. Por esse motivo, não há razões plausíveis, com
o respeito às opiniões contrárias, para que seja aplicado o redutor
sobre as penas cominadas no preceito secundário do art. 12 da Lei n.
6.368/76. (Lei Antidrogas anotada. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
p. 128).
[...] filio-me à posição já manifestada neste Plenário pelos Excelentíssimos Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Joaquim
Barbosa, com a vênia dos demais pares, para considerar, nos termos
já expostos, que a lex tertia constitui patente violação aos princípios
da igualdade, da legalidade e da democracia (arts. 5º, caput e II, e 1º,
caput, respectivamente, todos da Constituição).
Ex positis, acompanho o Relator e dou provimento ao recurso.

O ministro Luiz Fux traduziu, no voto declarado vencido retrotranscrito, a síntese dos argumentos de peso dos que se opõem ao procedimento
da combinação de leis, tendo considerado que, sob qualquer enfoque que
se analise a questão, o principal e inarredável óbice ao procedimento reside
na circunstância de que se estaria admitindo a criação de uma lex tertia em
favor de determinado agente.

6 Conclusões: diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal
sobre a possibilidade de combinação de leis em matéria penal

Leitura atenta do voto condutor do acórdão proferido pelo egrégio
STF, pelo Tribunal Pleno — em sede de RE admitido pela existência de repercussão geral (reconhecida pelo STF em 04/06/2009) —, demonstra que
foram definidos alguns balizamentos e limites dentro dos quais pode o julgador se “movimentar”, visando dar concretude às normas lançadas no art.
5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal.
Em síntese, são os seguintes, pelo que se extrai do voto do eminente
relator para acórdão ministro Ayres Brito:
a) [...] em sede de interpretação do encarecido comando que se lê no
inciso XL do seu art. 5º, a Constituição não se refere à lei penal como
um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada
norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma
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legal. Logo, o comando constitucional para que a lei não retroaja é
pertinente à norma jurídico-positiva, com uma ressalva: a da imperiosa
retroação dessa norma penal, se mais benéfica ao réu ou à pessoa já
penalmente condenada.

b) [...] quando se tem uma indevida combinação de modelos prescritivos em matéria penal? Resposta: o que a nossa Constituição rechaça
é a possibilidade de mistura entre duas normas penais que se contraponham, no tempo, sobre o mesmo instituto ou figura de direito.
Situação em que há de se fazer uma escolha, e essa escolha tem que
recair é sobre a inteireza da norma comparativamente mais benéfica.
c) [...] Vedando-se, por conseguinte, a fragmentação material do instituto, que não pode ser regulado, em parte, pela regra mais nova e
de mais forte compleição benéfica, e, de outra parte, pelo que a regra
mais velha contenha de mais benfazejo. Isso equivaleria a criar uma
normação extralegislativa, puramente imaginária, como se fosse possível colocar um dos pés da interpretação na canoa mais nova e o outro
pé na canoa mais velha para alcançar um mesmo destino. Proibição,
portanto, decorrente do pétreo esquema constitucional da separação
dos Poderes (inciso I do § 4º do art. 60 da CF/88), já antecipadamente
formatado pelo art. 2º da mesma Lei Republicana, pois ao Poder Judiciário descabe legislar.

d) [...] O que proclama a Constituição, portanto, é a retroatividade dessa
ou daquela figura de direito que, veiculada por norma penal temporalmente mais nova, se revele ainda mais benfazeja do que a norma
igualmente penal até então vigente. Caso contrário, ou seja, se a norma
penal mais nova consubstanciar política criminal de maior severidade, o que prospera é a vedação da retroatividade. Equivale a dizer:
na hipótese de maior severidade ou endurecimento da norma penal
mais nova, ela revoga, sim, a norma penal mais antiga; que, no entanto,
mantém íntegros os efeitos que já deflagrou ou ainda esteja a deflagrar
na esfera subjetiva de quem protagonizou os fatos por ela descritos
como crimes. É o fenômeno da ultra-atividade eficacial da norma que,
embora revogada, conserva os seus efeitos penais comparativamente
mais benéficos quanto a determinados sujeitos de direitos. Morre a
norma antiga, mas sobrevivem os seus efeitos comparativamente mais
favorecedores de determinada(s) pessoa(s).
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e) [...] ultra-atividade (da velha norma) e retroatividade (da regra
mais recente) não podem ocupar o mesmo espaço de incidência.
Uma figura é repelente da outra, sob pena de embaralhamento de
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antagônicos regimes jurídicos de um só e mesmo instituto ou figura
de direito.

f) [...] no plano do agravamento da pena de reclusão, a regra mais nova
não tem como retroincidir. Sendo (como de fato é) constitutiva de
política criminal mais drástica, a nova regra cede espaço ao comando da norma penal de maior teor de benignidade, que é justamente
aquela mais recuada no tempo: o art. 12 da Lei 6.368/1976, a incidir
por ultra-atividade.

g) [...] Não é o que sucede com o novidadeiro instituto da minorante,
que, por força mesma do seu ineditismo, não se contrapõe a nenhuma
anterior regra penal. Lógico! Daí poder incidir tão imediata quanto solitariamente, nos exatos termos do inciso XL do art. 5º da Constituição
Federal. O que afasta, de plano, qualquer eiva ou mácula de combinação
indevida de normas penais para compor uma terceira e imaginária
regra penal sobre um mesmo instituto. Afinal, como combinar regra
nova com uma inexistente norma velha? Impossível! O que de pronto
afasta qualquer ofensa ao princípio da separação dos Poderes, pois
não houve, por nenhuma forma, usurpação de competência legislativa
pelo Poder Judiciário.

O que cumpre destacar, após uma análise de confronto entre os votos
proferidos pelos ministros Ayres Brito e Luiz Fux (declarado vencedor e vencido, respectivamente), é que apenas aparentemente e parcialmente foram
eles contraditórios entre si (uma vez que o voto do primeiro foi vencedor e
o voto do segundo foi vencido).

Observe-se: em ambos os votos destaca-se a impossibilidade de se
fazer uma combinação de leis mediante criação de uma “terceira via”, imaginária, com o fim de beneficiar o réu. Tendo isso ficado expresso no voto
proferido pelo ministro Luiz Fux, também está evidenciado no voto do ministro Ayres Brito, especialmente no trecho em que alude à inviabilidade
de se “colocar um dos pés da interpretação na canoa mais nova e o outro
pé na canoa mais velha para alcançar um mesmo destino”, salientando que
tal procedimento importaria em afronta à cláusula pétrea da Separação de
Poderes (art. 6º, § 4º, I, da Constituição Federal).

O ponto nodal e inovador trazido à luz pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que se extrai do voto do ilustre ministro relator, consiste na interpretação de que, em situações como a traduzida pelo aparente “conflito”
das Leis 6.368/1976 e 11.343/2006, a ensejar aplicação dos arts. 5º, XL, da
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CF/1988 e 2º do CP, não há que se falar em combinação de leis, porque, na
verdade, inexiste de fato o conflito.
Por isso o recurso extraordinário foi, afinal, desprovido, mantendo-se o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC
101.125/SP, em que interposto o recurso extraordinário. Nesse acórdão, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu:
CONSTITUCIONAL – PENAL – HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS
– CRIME PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976 – REDUÇÃO DO
ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– RETROATIVIDADE – IMPERATIVO CONSTITUCIONAL – ORDEM
CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
CONCEDIDA ORDEM DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE E ALTERAR SEU REGIME DE CUMPRIMENTO.
1. É imperativa a aplicação retroativa da causa de diminuição de pena
contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 feita sob
a pena cominada na Lei 6.368/1976, em obediência aos comandos
constitucional e legal existentes nesse sentido. Precedentes.
2. Não constitui uma terceira lei a conjugação da Lei 6368/76 com
o parágrafo 4º da Lei 11.343/06, não havendo óbice a essa solução,
por se tratar de dispositivo benéfico ao réu e dentro do princípio que
assegura a retroatividade da norma penal, constituindo-se solução
transitória a ser aplicada ao caso concreto.
3. Ordem concedida para cassar o acórdão do Tribunal a quo e restabelecer a decisão da Vara de Execuções Criminais de São Paulo, juntada
à f. 17/18, que aplicou retroativamente a causa de redução10.

Poder-se-ia dizer assentada, em face disso, a seguinte diretriz interpretativa: só existe o aparente conflito de normas, a justificar o exame acerca
da possibilidade de combinação de leis, quando ambas as leis (revogada
e nova) contenham, em seu corpo de normas, dispositivo tratando de um
mesmo assunto, ensejador do princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica ou da ultratividade da lei revogada, quando também mais benéfica.
Se apenas a lei nova (como no caso da Lei 11.343/2006) contém a norma
considerada benéfica ao réu, sua aplicabilidade decorre direta e imediatamente dos ditames do art. 5º, LX, da CF/1988 e do art. 2º do Código Penal.
10

HC 101.125/SP. Rel. min. Jane Silva (des. convocada TJ/MG). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=793793&sReg=200800453361&sData=200806
30&formato=PDF>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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Assim, em situações como a ocorrida com as Leis 6.368/1976 e
11.343/2006, em que a segunda (lei nova) contém disposição benéfica (tráfico privilegiado — art. 33, § 4º) inexistente na anterior e, por outro lado, traz
inovação mais gravosa no tocante à pena mínima abstratamente cominada ao
crime, a solução aventada pela Suprema Corte não contempla a possibilidade
de combinação de leis, ao contrário do que se pudesse pensar, pois, como
expresso no acórdão paradigma, impossível combinar-se uma regra nova
com uma inexistente norma velha.
Terá sido pacificada a questão? A resposta a este questionamento
é negativa, permanecerá aceso o debate, ao que tudo indica. O paradigma
invocado e sucintamente analisado neste trabalho foi obtido em julgamento
do qual participaram dez ministros da Corte Suprema e o resultado proferido foi derivado de uma interpretação segundo a qual, ocorrendo empate
nos julgamentos, proclama-se a decisão mais favorável ao réu. Isso mesmo:
o acórdão examinado foi proferido em julgamento “empatado”, por cinco
votos a cinco!
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Descumprimento da transação penal e ressurgimento
da pretensão punitiva? Crítica ao entendimento do STF
estampado no RE 602.072
Guilherme Michelazzo Bueno1

1 Introdução
A propósito da ilustrada explanação do doutor Alberto Toron sobre
a prática atual do Habeas Corpus, tendo em vista a largueza das questões
que por meio dele podem ser discutidas (que, somente de longe, tocam o
direito de liberdade), surgiu-me uma reflexão. Obviamente aplaudindo seu
uso (que mede, penso, o nível democrático de nossa comunidade), não pude
deixar de notar naquela ocasião, na qual o palestrante exemplificou o estado
da questão com inúmeros julgados das nossas cortes superiores, barrando
o exercício da pretensão punitiva, que o processo penal é, tão somente, um
meio inderrogável para se atingir um fim, qual seja, o exercício daquela
pretensão, haja vista a impossibilidade de o réu aceitar a pena independentemente de processo.
Explico a razão deste truísmo. Em razão da complexidade que as
investigações tomam (porque complexos os crimes delas objeto — v.g. lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, muitas vezes realizados no âmbito de
uma organização criminosa), nulidades são praticadas e, ao fim, a pretensão
punitiva, fim do processo, não tem termo. E que é democrático não ter termo,
porque o processo, sendo instrumento do exercício do poder, não pode conter
máculas. Portanto, a delicadeza das questões deduzidas por uma ação penal
pressupõe um imaculado processo penal.
Mas — e essa é a reflexão — sempre o processo penal será um instrumento? Há a possibilidade de ele ter uma função para além de veículo
daquela pretensão? Ante a vigília hercúlea que as partes dos processos penais complexos têm de guardar para que ele transcorra sem ilegalidades
(entenda-se complexo a delicadeza da pretensão acusatória, tocando sempre
1

Juiz federal substituto.
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delitos cujos bem jurídicos a serem tutelados são extremamente caros à
comunidade e demandam, na maioria das vezes, complexas investigações),
não poderiam os processos que instrumentalizam pretensões mais simples
despojar as partes daquela guarda? Enfim, somente a pena, como sanção
específica do direito penal, pode cumprir uma função de política criminal?
Pelo presente artigo defende-se que o processo penal pode ser instrumento de política criminal, isto é, não se constituir em um meio, mas ter
um fim em si. Para tanto, foca-se na crítica ao entendimento sufragado em
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (no sentido da possibilidade da continuidade da “ação” penal quando descumprida a transação penal
prevista no art. 76 da Lei 9.099), por ocasião do julgamento do RE 602.072.
Tentarei sustentar que tal orientação, para além de sua ineficiência
em termos judiciários (desviando o Poder Judiciário das questões mais complexas), acaba por subtrair a grandeza do processo consensual disposto na
Lei 9.099: a ótima pacificação social, com a ausência de estigmatização do
acusado e a plena crença da vigência da norma penal violada.

2 A jurisprudência do STF e a antiga do STJ

No julgamento do RE 602.072, no qual fora reconhecida a repercussão
geral, o Supremo Tribunal decidiu em acórdão, que ficou assim ementado:
AÇÃO PENAL. Juizados Especiais Criminais. Transação penal. Art. 76 da
Lei n. 9.099/95. Condições não cumpridas. Propositura de ação penal.
Possibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º,
do CPC. Não fere os preceitos constitucionais a propositura de ação
penal em decorrência do não cumprimento das condições estabelecidas
em transação penal.

O inteiro teor do voto do relator min. Cezar Peluso dá nota de que
o Tribunal quis reafirmar jurisprudência assente no sentido de que “a homologação da transação penal penal não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retorna-se ao status quo ante, possibilitando-se
ao Ministério Público a continuidade da persecução penal (situação diversa
daquela em que se pretende a conversão automática deste descumprimento
em pena privativa de liberdade)”. E cita o ministro diversos precedentes.
Atento ao que decidido pelo STF, o STJ (pela sua 5ª Turma), em
novembro de 2011, modificou a sua jurisprudência, passando a admitir o
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oferecimento de denúncia e o prosseguimento da ação penal em caso de
descumprimento dos termos da transação penal homologada judicialmente.
Tal modificação vem a sepultar entendimento adotado pela Corte desde,
pelo menos, 1999, quando o min. José Arnaldo da Fonseca, em julgamento
unânime da 5ª Turma, assim ementou um acórdão:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI 9.099/95, ART. 76.
TRANSAÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO AUTOR DO FATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MP.
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA CONDENATÓRIA. EFICÁCIA DE COISA JULGADA FORMAL E
MATERIAL.

A sentença homologatória da transação penal, por ter natureza condenatória, gera a eficácia de coisa julgada formal e material, impedindo,
mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo autor do fato, a
instauração da ação penal.
Havendo transação penal homologada e aplicada pena de multa, não
sendo paga esta, impõe-se a aplicação conjugada do art. 85 da Lei
9.099/95 com o art. 51 do CP, com a consequente inscrição como dívida
ativa da Fazenda Pública, a fim de ser executada pelas vias próprias.
Recurso do Ministério Público conhecido, mas desprovido, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do recorrido Romanely Romero
Mansur, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os artigos 110, caput,
e 114, I , todos do Código Penal.

(REsp 172.951/SP, rel. ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/1999, DJ 31/05/1999, p. 169.)

A premissa usada pelo ministro — de ter a sentença homologatória
da transação penal natureza de condenatória — data venia, não parece ser
a mais correta2. Não obstante, servia a construção ao espírito consensual
inaugurado pela Lei 9.099/1995. Assim, diferentemente do que assentado
pelo STF, o STJ entendia haver preclusão em relação ao oferecimento da
denúncia, por haver coisa julgada material na homologação do acordo, no
qual há o estabelecimento de uma sanção. Naquela decisão de 1999, citou o
2

Não obstante, o Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Fonaje editou o Enunciado 44, que pressupõe a natureza condenatória da sentença, verbis:
“No caso de transação penal homologada e não cumprida, o decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória”.
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ministro lição de Weber Martins Batista, para quem “o engano cometido, se
houver, não impede que a decisão transite em julgado em favor do autor do
fato. De outro modo, a decisão homologatória da transação, a que se refere o
§ 4º, do art. 76, da Lei n. 9.099/1995, não poria fim ao procedimento, como
se pretende, não concorreria para a celeridade e economia processual a que
visa a lei, pois jamais transitaria em julgado”.

3 A natureza jurídica da sentença de homologação da transação

Primeiramente, pontuo que a gênese da transação no direito civil tem
a ver com o capítulo das obrigações, sendo uma das formas de sua extinção.
Sílvio Rodrigues conceitua a transação:

É o negócio jurídico bilateral mediante o qual as partes previnem
ou extinguem relações jurídicas duvidosas ou litigiosas, por meio de
concessões recíprocas, ou ainda em troca de determinadas vantagens
pecuniárias3.

Forte nesse conceito, Grinover e outros (2005, p. 169) afirmam que
“se não houver cumprimento da obrigação assumida pelo autor do fato, nada
se poderá fazer, a não ser executá-lo, nos expressos termos da lei”.
E nem se aleguem razões ligadas a garantias fundamentais para sustentar que a transação não possa ter o efeito de extinção de uma pretensão
estatal anterior. Alguns críticos da introdução do consenso dentro do processo penal aduzem infringência aos princípios do nulla poena sine judicio, da
presunção de inocência e do devido processo legal4. No entanto, não se pode
perder de vista que são objetivos da Lei 9.099/1995 a reparação dos danos
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade (art.
62). Ou seja, e aqui já começamos o desenvolvimento da ideia da introdução
de orientação político-criminal no processo, a Lei 9.099/1995 não repete a
dogmática clássica do direito processual penal, de ser o processo penal um
instrumento com vista à segurança do cidadão, “de função retrospectiva,
tendo como missão exclusiva a reconstrução dos factos passados para apenas
3
4

Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 74, p. 277.

As críticas estão bem explicitadas na tese de doutoramento de Rosimeire Ventura Leite: Justiça
consensual como instrumento de efetividade do processo penal no ordenamento jurídico brasileiro.– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2009. p. 172 e seguintes.
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orientar o se e o em que medida poderia ocorrer a interferência estatal na
vida privada do indivíduo” (FERNANDES, 2001, p. 43).
Leite (2009, p. 175-176) situa o estado da objeção ao consenso no
processo penal, especialmente em relação ao descumprimento da garantia
da nulla poena sine culpa:

Uma das mais recorrentes objeções à transação penal refere-se ao
nulla poena sine judicio. No processo tradicional, a resposta ao delito
é precedida de um conjunto de medidas destinadas à aferição da culpabilidade e que fornecem os elementos necessários para ajustar a
intensidade da repressão. Desse confronto entre culpa e punição, o que
se espera é uma reação estatal justa e legítima, entendida como aquela
que observa os requisitos legais, os valores que norteiam o sistema e
as aspirações da sociedade em determinado momento.
O princípio da culpabilidade tem inegável caráter limitativo do exercício do poder punitivo estatal. É uma proteção contra punições desproporcionais e injustificadas. Representa conquista fundamental do
direito, evitando a imposição de reprimendas desvinculadas do fato
concreto, o que seria uma afronta às exigências do Estado democrático
de direito. Assim, a aplicação da sanção penal pressupõe, modernamente, a existência de culpabilidade do agente, diante do princípio nulla poena sine culpa. Exige-se a valoração da conduta praticada, analisando-se
o grau de censurabilidade, o desvalor em relação ao comportamento
esperado na convivência em sociedade. Considerando, então, que a
pena só pode ser imposta quando houver culpa em sentido amplo,
e que o processo é o meio pelo qual se faz essa apreciação, tem-se o
princípio nulla poena sine judicio.

A transação penal, como instituto processual, implica a aceitação de
pena sem processo, além de, em tese, ser desvinculada da culpabilidade.
Digo em tese, porque, como bem ressaltado pela autora por último citada,
“a aceitação do acordo pelo autor do fato não pode produzir qualquer efeito
prejudicial à presunção de inocência, mesmo que o acordo, posteriormente,
não venha a se concretizar por algum motivo” (LEITE, 2009, p. 178).
Ainda que não atinja a garantia da presunção de inocência, não se
pode fechar os olhos para o fato de que haverá, sim, pelo Parquet, a demonstração da culpabilidade como pressuposto da pena, sob pena de o órgão
julgador não a homologar5. Após distinguir duas situações, quais sejam, a
5

Concordamos, portanto, com as preocupadas críticas de Miguel Reale Júnior (1997, p.28), que vê
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existência de causas de exclusão da culpabilidade fundamento, a acarretar
a inexistência de juízo de reprovação (enfim, do crime) da culpabilidade
critério para medida da pena, Fernandes (2001, p. 806) sepulta qualquer
dúvida existente sobre essa questão:

O que significa dizer que nas causas de exclusão da culpabilidade o juízo de reprovação não existe, tendo em vista a ausência dos elementos
constitutivos da culpabilidade fundamento ou, pressupostos do juízo
de reprovação, o que torna a pena desnecessária em termos de política
criminal; nas formas de diversificação processual estão presentes os
pressupostos do juízo de reprovação inerentes à culpabilidade, porém
este juízo não se efetua ou é atenuado em virtude da existência de fins
superiores de política criminal.

Arrimada a legitimidade da transação na previsão constitucional (art.
98, I) que a autoriza, além de o direito de liberdade dar margem ao exercício, ainda que mínimo (porque somente em tema de penas restritivas de
direito, que não acarretam reconhecimento da pretensão acusatória, como já
afirmado), da autonomia privada (LEITE, 2009, p. 180), temos que o acordo
celebrado, pondo fim a qualquer pretensão a ser deduzida futuramente,
merece proteção do ordenamento, mesmo que haja descumprimento dele.
Respondendo, então, à dúvida deste tópico, após toda esta digressão
sobre não haver admissão de culpa, além da consideração aos objetivos da
Lei 9.099/1995, temos que a natureza jurídica da sentença é de simples
homologação, isto é, ela somente analisa os aspectos da legalidade e atesta a inexistência de vícios da vontade (a confirmar a natureza negocial da
transação)6. É Leite (2009, p. 162), em sua tese imprescindível, quem melhor
situa o estado da questão:

6

a possibilidade de acordo como um perigo às garantias fundamentais quando não atentos estão
o magistrado, o órgão do Ministério Público e o defensor do acusado. São suas palavras a que devemos ter atenção para não se atingir aquelas garantias: “Sem que haja opinio delicti, e, portanto,
inexigindo-se a existência de convicção de viabilidade de propositura de ação penal, sem a fixação
precisa de uma acusação, sem elementos embasadores de legitimidade de movimentação da jurisdição penal, e, portanto, sem legítimo interesse de agir, o promotor pode propor um acordo pelo
qual o autuado concorda em ser apenado sem processo. E, diga-se, é um acordo tolo.”

José Carlos Barbosa Moreira ensina o que se deve entender por sentenças homologatórias: “a sentença é homologatória quando se limita a imprimir a ato não oriundo de órgão judicial força igual
a que ele teria se de tal órgão emanasse — isto é, a equiparar um ao outro, sem nada acrescentar à
substância do primeiro” (Comentários ao código de processo civil. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 1998, v. 5, p. 158).
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Na transação penal, porém, não há uma discussão sobre autoria e materialidade delitivas. Não são analisadas provas, mas tão somente os
requisitos legais para a admissão do instituto. Ao magistrado cumpre
exercer um controle de legalidade do acordo, verificando se inexistem
as causas impeditivas do art. 76, § 2º, da Lei n. 9.099/95 ou vícios na
manifestação de vontade do imputado. Cabe-lhe ainda corrigir eventuais desproporcionalidades na pena de multa, conforme dispõe o
parágrafo primeiro do dispositivo legal acima mencionado. Em nenhum
momento há definição acerca da culpabilidade ou qualquer motivação
direcionada para essa matéria. Toda a configuração do instituto conduz
para a ideia de que o consenso do autor do fato não representa uma
admissão de culpa e que não se pode inferir, da decisão judicial, um
pronunciamento de tal natureza.
Nesse contexto, a decisão proferida na transação penal aplica a pena
acordada pelas partes com o objetivo de evitar a instauração da ação
penal e a discussão ampla do conflito de interesses entre o Estado e
o imputado.

A espécie causada pela constatação da natureza jurídica da sentença
de homologação da transação é explicada por Grinover e outros (2005, p.
168) , em passagem incensurável:

Nosso direito processual penal, não afeto, até a promulgação da Lei
9.099/95 às técnicas consensuais, parece encontrar alguma dificuldade
em classificar a decisão homologatória. Mas assim não é no processo
civil, que agudamente observa que a sentença homologatória deixa de
lado a pretensão e resistência, pacificando a controvérsia de acordo
com a vontade das partes, e não consoante a lei (material) que compõe
os litígios, de modo geral e abstrato. E tanto isso é verdade que, ainda
que a lei penal previsse para determinada infração de menor potencial
ofensivo exclusivamente a pena privativa de liberdade, a lei processual
permite que os envolvidos se componham à margem da previsão da
pena prevista para o tipo penal, transacionando sobre a pena de multa
ou restritiva de direitos.
[...]

A conclusão só pode ser esta: a sentença que aplica a pena, em face
do consenso dos interessados, não é absolutória nem condenatória.
Trata-se simplesmente de sentença homologatória de transação [...].

Embora a previsão de recurso possa contraditar a natureza homologatória da sentença (mas afirmar a formação de coisa julgada), visto que
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quem homologa não tem interesse, em princípio, em reformar o ato, sua
previsão tem razão de ser. Bitencourt (1995, p. 85) não deixou de lado tal
questão:

Num primeiro momento, inclinamo-nos, como faz a corrente processualista majoritária, pela irrecorribilidade de decisões homologatórias, por falta de interesse, isto é, da sucumbência [...]. No entanto, por
tratar-se de direito criminal, que envolve a liberdade, além de outros
direitos fundamentais do cidadão, enfrentamos a questão com mais
cautela e menos rigor científico.
[...]
Nem tudo o que parece ser, é. Muitas vezes, a formalidade não passa
de uma “roupagem de legalidade”, encobrindo abusos ou arbitrariedades, mesmo que haja a intervenção do Ministério Público e receba a
fiscalização direta do Juiz, em que pese a grande e justa credibilidade
que as duas Instituições, Poder Judiciário e Ministério Público ainda
desfrutam neste país.

Após tal estudo, tem-se a conclusão da natureza homologatória da
sentença (ainda que haja previsão de recurso), e a formação de coisa julgada
material e formal7, com a eficácia da declaração da validade do acordo em
que se sepultou a pretensão punitiva. Friso que acredito na formação da
7

“A eficácia de coisa julgada é a eficácia da sentença de que não mais se pode recorrer, seja qual for o
recurso, ordinário ou extraordinário. Se noutra ação não mais se pode discutir e mudar a eficácia de
coisa julgada, salvo em ação rescisória, a eficácia de coisa julgada é eficácia de coisa julgada material, que é um plus em relação às sentenças que apenas não mais são sujeitas a recurso, ordinário ou
extraordinário, ou nunca o foram. Tal eficácia de sentença é de coisa julgada formal. Mas qualquer
sentença, com eficácia de coisa julgada material, é, necessariamente, sentença de eficácia de coisa
julgada formal, porque a materialidade eficacial é plus” (MIRANDA, 1974, t. 5, p. 133).
E nem se diga que não se opera a imutabilidade própria da coisa julgada material porque se trataria
de relação continuativa, cujo pressuposto para vigência da sentença é o cumprimento do quanto
disposto nela. Não. O art. 76, § 4º e § 6ª, da Lei 9.099 não deixa dúvidas da extinção da pretensão após a homologação da transação. Não há nada nessa norma que se faça concluir pela relação
continuativa da sentença, como que só vigendo se e enquanto o acusado cumprir seus termos. É
Pontes de Miranda que pontua bem quando há ou não decisão sobre relação jurídica continuativa:
“Há regras jurídicas que projetam no tempo os próprios pressupostos, admitindo variações dos
elementos quantitativos e qualitativos, de modo que a incidência delas não é instantânea como a
sucessão causa mortis, as obrigações do locatário e dos locadores, a transmissão da propriedade.
A aplicação da lei que incidiu no momento da exigibilidade da pretensão, como se fosse de uma
vez por todas, dentro do tempo, transformaria em regra de incidência instantânea, permanente e
imutável, a regra que, de si mesma, atende à modificação futura das circunstâncias. [...] não se diga
que a força material da sentença vige enquanto persiste o status quo; a força material vige sempre,
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coisa julgada material em razão mesmo da previsão de recurso. Somente por
razões processuais, portanto, ainda que não concordemos com a natureza
da sentença atribuída, o STJ sempre estava acertando.

4 Uma razão político-criminal para a impossibilidade de
propositura da ação penal em caso de descumprimento da
transação

Ainda que as considerações de ordem processual já nos bastem para
não concordarmos com a atual jurisprudência do STF, uma única razão, ao
final, parece-nos impossibilitar de vez o atual entendimento da Corte Suprema. É, justamente, o argumento que funcionaliza o processo penal, atribuindo
a ele não somente função retrospectiva, de veículo a se chegar à verdade,
dando a ele uma função político-criminal que, no estado em que a questão
se encontra, ainda à pena é, somente, atribuída.
Pois bem. A diversificação processual, da qual a transação é um exemplo, tenta adiantar o restabelecimento da crença da vigência da norma violada
para um momento anterior à pena. E por que essa função ao processo penal?
Porque, se o funcionalizamos, atribuindo a ele uma função anteriormente
dedicada à pena, enquanto sanção específica do direito penal, temos que
pesquisar a missão do moderno direito penal na sociedade de riscos. Em
relação a esta questão, adotamos a tese, para os fins deste trabalho, que a
missão do direito penal é mais a proteção da confiança na vigência da norma
do que a exclusiva proteção de bens jurídicos fundamentais. Amaral (2007,
p. 163-164) situa bem o significado desta postura:
Na sociedade de risco importa — muito mais que no passado próximo
— exigir crescentemente dos indivíduos posturas ativas voltadas para
a evitação de danos. O uso da liberdade individual na sociedade atual
tem limites muito maiores. O conceito de bem jurídico com o fim de
legitimar e limitar o uso do direito penal foi necessário e útil, numa
época em que isso se fazia importante por razões metodológicas e
ideológicas. Todavia, na atualidade, a notável expansão de deveres
positivos exigidos de todos e de cada um — portanto, todos e cada um
com menos liberdades — tornou insuficiente usar apenas o conceito
de bem jurídico como o exclusivo alvo da proteção jurídico-penal.

porque ela mesma se projeta no tempo deformável conforme a regra de direito material que está
à sua base” (Ibid. p. 193).
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No entanto, não podemos perder de vista que a pena, na nossa República, não deve ter somente uma função preventiva geral, como quer a
sociedade de riscos. O homem apenado não deve servir à restauração da
expectativa de vigência da norma violada. A estigmatização social causada
pela pena é um mal a ser evitado na nossa República, cujo fundamento é a
dignidade.
Então, a hipótese da qual partimos para defendermos a impossibilidade do ressurgimento da pretensão punitiva extinta com a transação é que a
gravidade da afronta da norma, nos crimes de menor potencial ofensivo, já foi
anteriormente mensurada pelo ordenamento, in abstracto, ao prever formas
de diversificação processual em relação a tais crimes. O próprio legislador
já estabeleceu a forma de recompor a crença na expectativa da vigência da
norma, independentemente do processo com vistas à pena corporal final.
Portanto, a solução dada pelo ordenamento, desde antes da infringência da
norma, é esta: a transação penal.
A tal hipótese chegamos após a leitura da tese de doutorado de Fernando Fernandes (2001, p. 91), defendida na Universidade de Coimbra. Isto
porque nosso ilustre professor, para embasar a possibilidade da mitigação
do princípio da legalidade8 no processo penal (funcionalizando-o), estuda
a atividade de operação de medida da pena. Para ele, com base em lições
de autores portugueses, a pena deve ser medida por razões de prevenção
geral. A medição da pena deve ter vistas à proteção dos bens jurídicos pela
via da estabilização das expectativas na validade da norma. Continua o mestre explicando que, para tal mister, isto é, para a proteção da crença social
da vigência da norma, há a necessidade da construção de uma moldura de
prevenção, dentro da qual a pena variará. Seu máximo alcança o limite que a
comunidade entende ser o necessário para a tutela da expectativa da vigência
da norma; o mínimo é o suficiente, dentro do necessário, para assegurar a
proteção daquela expectativa. No entanto, adverte o mestre, “a medida da
culpa deve ser o incontestável limite a que pode chegar a fixação da medida
da pena por razões de prevenção geral. Portanto, a pena medida por razões
de prevenção geral não pode, em caso algum, ultrapassar a medida da culpa,
em respeito pela eminente dignidade humana do delinquente, constitucionalmente assegurada” (FERNANDES, 2001, p. 762). Porém, acentua a impos8

Entende o brilhante professor que, na dimensão processual, o princípio da legalidade comporta
duas dimensões: exclusão de qualquer discricionariedade no exercício ou não da ação penal e a
exclusão do poder do ministério público de dispor da ação já proposta.
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sibilidade de razões de prevenção especial arrimar a fixação da pena fora da
moldura de prevenção. Disto decorre que “a prevenção especial somente poderá actuar, determinando a medida da pena, nos limites determinados pela
moldura de pena necessária para satisfazer as necessidades de prevenção
geral” (FERNANDES, 2001). Ao final, arremata o autor, resolvendo o dilema
entre a medida da pena necessária para a prevenção geral e a necessária
para satisfazer as necessidades de prevenção especial, num virtual conflito
(FERNANDES, 2001, p. 763):

O ponto óptimo de realização das finalidades de prevenção geral —
marco superior da moldura de prevenção — nos casos de carência
de socialização; e o limiar mínimo de defesa da ordem jurídica — o
imprescindível para a realização da finalidade de prevenção geral —
nos casos de não carência de socialização.

Portanto, em razão da missão do direito penal, não há possibilidade
de não imposição de pena em caso de desnecessidade de socialização (em
que não há necessidade de prevenção especial).
Transpondo as lições dos portugueses para nosso ordenamento, chama a atenção para o fato de que, nos termos do caput do art. 59 do Código
Penal, a culpabilidade (como critério de pena, e não culpabilidade fundamento, como já distinguimos) é um pressuposto da pena, e seu limite máximo; consequentemente, a culpabilidade em determinados casos pode não
conduzir a uma resposta processual e penal formal (FERNANDES, 2001, p.
766-769). Assim, a moldura de pena, no ordenamento brasileiro, tem como
limites (máximo e mínimo) o quanto estabelecido pelo preceito secundário
do tipo penal, que corresponde ao necessário para a manutenção da expectativa da vigência da norma.
Porém, e conclui Fernando Fernandes, não podendo se subtrair à
função de prevenção especial9, é justamente quando, em atenção à culpabilidade critério de medida da pena, quando esta teria que ser estabelecida
abaixo do mínimo legal (sendo a moldura, portanto, uma restrição à eficácia
da prevenção especial), que surge o espaço para as formas de diversificação
processual (FERNANDES, 2001, p. 781). Diz o autor:
9

A possibilidade de uma diversificação processual através da exclusão/
atenuação do princípio da legalidade funda-se num interesse na não

Isto porque o legislador, no art. 59 do CP, diz que a pena aplicada é a necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
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dessocialização do acusado, mas que pode se chocar directamente com
a necessidade de defesa do ordenamento jurídico [...].

Nos casos em que não se verifica o interesse público na persecução
inexiste perigo para a estabilização da norma e para tutela do bem
jurídico, não se podendo falar em mínimo de pena necessário para
a obtenção desse efeito, sendo possível então a exclusão/atenuação
do princípio da legalidade; diversamente, naqueles casos em que se
verifica um interesse público residual são os equivalentes funcionais
à pena — regras de conduta e injunções — que irão satisfazer o mínimo necessário para a estabilização das normas (FERNANDES, 2001,
p. 824-825).

E é aqui que surge um argumento de política criminal contrário ao
julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se a lei processual já disciplinou
a forma consensual de término da pretensão punitiva em relação aos crimes
de menor potencial ofensivo, carece de legitimidade (e de legalidade, como
acima tentamos demonstrar) a atitude da jurisdição de subverter a forma que
o próprio legislador considerou como a adequada até mesmo para reafirmar
a expectativa social da vigência da norma infringida. E, tendo em vista as
lições de Fernando Fernandes, sendo o âmbito da diversificação processual
as situações em que se está abaixo do marco mínimo da moldura penal, ousamos dizer que o Poder Judiciário substitui o legislador quando faz ressurgir
a pretensão extinta, não mais em razão da infringência da norma penal,
mas de um acordo entre partes. Nessa situação, o processo pode acarretar
a imposição de uma sanção que, in abstracto e ex ante, já fora descartada. Se
as formas de diversificação processual, da qual a transação é um exemplo,
não servem à subtração do cidadão ao processo penal formal, não se pode
falar que há consenso dentro do processo penal. Não está levando em conta
a jurisdição brasileira a lição de Jorge de Figueiredo Dias, lembrada por
Fernando Fernandes, em relação à diversificação processual:
dele se espera um impedimento ao efeito estigmatizante, e não menos
criminógeno, da submissão ao sistema formal da justiça penal e da
respectiva imposição de sanções criminais, de forma a potenciar a
socialização ou a não de-socialização dos possíveis delinqüentes, sem
com isso afectar as quotas mínimas exigíveis pelas expectativas comunitárias de manutenção da ordem jurídica. (FERNANDES, 2001, p. 820.)

Assim, o Poder Judiciário, com essa sua jurisprudência, longe de afirmar a legalidade, pode se responsabilizar tanto pelo aumento de pretensões
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que a Lei 9.099 quis diminuir, como pela manutenção do uso clássico do
processo, de forma a ser sempre atacado pelo remédio heróico.
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Prova no processo penal: o acesso aos dados bancários e
fiscais dos indivíduos pelo Ministério Público submete-se à
Cláusula de Reserva de Jurisdição?
Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho1

1 Introdução
Está praticamente sedimentado nos tribunais superiores que o acesso
aos dados bancários e fiscais do indivíduo, por integrarem o seu direito à
privacidade, depende de autorização judicial, com exceção das comissões
parlamentares de inquérito – CPIs. Estas, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem fazê-lo diretamente.
O presente trabalho divisa um entendimento diverso, com todas as
vênias devidas aos que perfilham a posição dominante. Aqui, sustentar-se-á
que os dados bancários e fiscais das pessoas — físicas ou jurídicas — não
integram o direito à privacidade, insculpido no art. 5º, X, da Constituição
Federal. Entende-se, pois, que tais sigilos não decorrem diretamente da
Constituição Federal de 1988, mas sim da Lei Complementar 105/2001 e
do Código Tributário Nacional, respectivamente.
Por outro lado, defende-se que o acesso às informações patrimoniais dos indivíduos por instituições públicas responsáveis pela persecução
penal, notadamente o Ministério Público, não caracteriza quebra de sigilo.
Cuida-se, ao revés, de sua mera transferência, uma vez que os receptores
das informações não poderão divulgar os dados coletados, sob pena de se
submeterem à responsabilização cível e criminal.
Na sequência, buscar-se-á demonstrar que tanto a CF/1988 quanto a
lei orgânica do Ministério Público dotaram o parquet de poderes institucionais que lhe franqueiam o acesso aos dados patrimoniais dos cidadãos para
o exercício de seu mister. Não é necessário sequer evocar, como supedâneo
da tese, a chamada “teoria dos poderes implícitos”, desenvolvida pelo direito
norte-americano, uma vez que há legislação expressa.
1

Juiz federal substituto.
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Suscitar-se-á, ainda, uma reflexão acerca da possibilidade de “quebra”
dos sigilos bancário/fiscal pelas CPIs em cotejo com a glosa de tal prerrogativa
quando o agente público interessado em tais informações for um órgão do MP.
Por fim, analisar-se-ão os comandos normativos pátrios que regem a
matéria, para se concluir que não existe, à luz do entendimento aqui sufragado, nenhuma previsão normativa de que o acesso aos dados patrimoniais
dos cidadãos pelo MP, em sede de investigação penal ou instrução processual
penal, submete-se à prévia sindicância do Poder Judiciário.

2 “Quebra” de sigilo bancário/fiscal e direito à privacidade

Vê-se que o “direito à privacidade” é o principal fundamento para
que a jurisprudência dos tribunais superiores submeta o acesso aos dados
bancários e fiscais do indivíduo à Cláusula de Reserva de Jurisdição. No STJ,
o tema é pacífico. Para exemplificar, confira-se o seguinte acórdão:

HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o
artigo 8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75⁄1993, há quem
sustente ser possível ao Ministério Público requerer, diretamente,
sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal.

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma
vez que o Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja
entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a
sociedade como um todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou
seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário.
3. A mesma Lei Complementar 75⁄1993 — apontada por alguns como a
fonte da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de
informações contidas na esfera de privacidade dos cidadãos — dispõe,
na alínea “a” do inciso XVIII do artigo 6º, competir ao órgão ministerial
representar pela quebra do sigilo de dados.

4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra
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configura restrição a uma liberdade pública, razão pela qual, para que
se mostre legítima, se exige a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a sua adoção.
5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das declarações de rendimentos d [sic] paciente e dos
demais investigados no feito.
6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas
à medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus
a íntegra do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da
ação penal na qual a citada documentação teria sido utilizada, de modo
que este Sodalício não pode verificar quais “provas e atos judiciais”
estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo
Juízo Federal responsável pelo feito.
7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas
decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público
sem autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verificar
quais outros elementos de convicção e decisões proferidas na ação
penal em tela e na medida cautelar de sequestro estão contaminados
pela ilicitude ora reconhecida.2

No STF, ainda não há uma posição consolidada sobre o tema. Existe,
inclusive, precedente no sentido de que o MP pode “quebrar” diretamente o
sigilo bancário quando o caso envolver a aplicação de verbas públicas3. Mas
se cuida de aresto isolado. O entendimento exarado pela Excelsa Corte, no
julgamento, em 15/12/2010, do RE 389808/PR4 — ainda que não se tratasse,
2

3
4

HC 160646/SP. Rel. min. Jorge Mussi. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/
Abre_Documento.asp?sSeq=1085805&sReg=201000151383&sData=20110919&formato=PDF>.
Acesso em: 26 jul. 2012.

MS 21729/DF. Rel. min. Marco Aurélio. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85599>. Acesso em: 26 jul. 2012.

Ementa: SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas,
aos dados e às comunicações, ficando a exceção — a quebra do sigilo — submetida ao crivo de órgão
equidistante — o Judiciário — e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução
processual penal. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS — RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da
República norma legal atribuindo à Receita Federal — parte na relação jurídico-tributária — o
afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (RE 389.808/PR. Rel. min. Marco Aurélio.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622715>.
Acesso em: 26 jul. 2012.)

157

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

naquele caso, de processo penal —, sinaliza que o STF deverá se posicionar
pela submissão do acesso aos dados patrimoniais dos indivíduos à prévia
sindicância do Poder Judiciário.
Neste trabalho, entretanto, entende-se que os dados econômicos
das pessoas não se incluem no âmbito de proteção do direito fundamental
à privacidade. Antes de conceituar o direito à privacidade, é necessário repisar que “todo conceito é uma metáfora (Nietzsche), vez que é sempre a
generalização de um evento singular e irreptível [sic]” (AZEVEDO, 2012, p. 2).
Sobre o tema, João Maurício Adeodato (2009, p. 183-204) adverte
acerca do abismo gnosiológico e axiológico presente entre a realidade, o indivíduo que a percebe por meio de seus sentidos e a sua posterior conversão
em linguagem, tema que aqui não se aprofundará por fugir dos objetivos
deste estudo.
Feita essa ligeira digressão, apenas para pontuar a incerteza que é
imanente à dogmática jurídica, tem-se que a expressão “direito à privacidade” não denota um conteúdo evidente a ser evocado pelo juiz em uma
decisão judicial pelo método clássico da subsunção. Cuida-se, ao revés, de
um princípio constitucional, cujo sentido não prescinde de sua construção
pelo intérprete.
É dizer: extrair os dados bancários/fiscais dos cidadãos como institutos ínsitos ao direito à privacidade não é, de modo algum, um truísmo.
A propósito, leciona Azevedo (2009, p. 2): “[...] todo significante tem o seu
significado determinado pelo intérprete diante das peculiaridades de cada
caso e segundo os valores determinantes. Em suma: se o significante é semântico e sintático, todo significado é pragmático.”
Deveras, trata-se de um texto de lei insculpido na Carta Magna de
1988, cuja norma deve ser erigida pelo operador do direito a partir de uma
relação dialética entre texto, realidade e valor. É dizer: os valores determinantes numa sociedade é que devem subsidiar o intérprete na atribuição de
sentido à expressão em mote.
Logo, “Pela concepção constitucionalmente abrigada contemporaneamente, a privacidade não tem conteúdo único para todos e nem pode
ser considerada como um bloco conceitual indistinto em suas expressões”
(ROCHA, 2003, p. 16).
E, neste ensaio, defende-se que o direito à privacidade não encerra
em seu âmbito de proteção os dados bancários e fiscais do indivíduo, espe158
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cialmente se o acesso a tais informações for relevante para a proteção de
bens jurídicos transindividuais, penalmente tutelados.
Assim, o eventual conflito entre a proteção de bens jurídicos coletivos penalmente tutelados — de onde emerge a necessidade de acesso aos
dados patrimoniais dos cidadãos, a fim de secundar a persecutio criminis
in judicio — e o direito individual à privacidade, não passa de uma colisão
aparente de normas fundamentais. Nesse sentido, confira-se o escólio de
Paulo Gustavo Gonet Branco:
Uma forma de contornar o que aparenta ser um conflito entre direitos
fundamentais consiste em negar a sua ocorrência real, à vista da não
abrangência, pela norma jusfundamental, da situação analisada. [...]
Pode-se chegar à conclusão de que a pretensão do indivíduo envolvido
no conflito aparente não se inclui no âmbito de proteção do direito que
evoca; afinal, “o conteúdo constitucionalmente declarado do direito
nem sempre se mostra evidente e indiscutível” (GONET, 2009, p. 322323). (Grifos no original.)

Advirta-se que não se está defendendo que os dados patrimoniais dos
cidadãos estejam disponíveis ao acesso de quaisquer pessoas na internet,
por exemplo, mas sim que tais informações possam ser aferidas ao menos
pelo MP, para fins de investigação penal ou de instrução processual penal e
para a defesa de bens jurídicos de valor mais acentuado.
Para tanto, bastaria fazer uma ponderação de valores entre os bens
que se buscam proteger (meio ambiente, erário público, sistema financeiro
nacional, etc.) e aqueloutros que serão atingidos (dados patrimoniais do
indivíduo). O postulado da proporcionalidade, nesse aspecto, também considerada em seu viés da “proporcionalidade em sentido estrito”, parece vir
ao encontro dessa intelecção.
Com efeito, é interessante atentar para o problema suscitado por
Denilson Feitosa (2008, p. 695), que se transcreve abaixo, ipsis litteris:

Uma excessiva limitação à quebra do sigilo bancário, se, por um lado,
protege a vida privada, por outro, também protege, exemplificativamente, a prática do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica e corrupção
de agentes públicos, que se tornaram generalizados no Brasil, a ponto
de colocar em risco o próprio desenvolvimento do país. Por isso, o discurso individualista e reducionista da questão do sigilo bancário tem
que ceder às exigências da realidade social. A situação brasileira é tão
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frágil que o Brasil, não faz muitos anos, chegou a perder, em questão de
meses, metade de todas as suas reservas, as quais se esvaíram pelo seu
sistema financeiro, quase jogando o país numa profundíssima crise. O
manto da vida privada tem servido para ocultar as imensas e profundas
irregularidades das vidas pública, social e econômica. (Grifo nosso.)

Logo, desvela-se escorreita a lição de Gustavo Tepedino, Heloisa
Helena Barbosa e Maria Celina Bodim de Moraes (2007, p. 64-65), que, ao
discorrerem sobre o tema, afirmaram:

É preciso, ainda, estabelecer a diferença entre a tutela da privacidade
atinente às situações existenciais — em grande parte concretizada, hoje,
na defesa dos chamados “dados sensíveis” — e àquela que se confunde
com o sigilo referente a aspectos patrimoniais da atuação humana. [...]
é necessário perceber que lógicas diferentes regem, por exemplo, a
proteção da privacidade dos dados sensíveis — como, por exemplo, a
condição de soropositividade, a opção sexual e o uso privativo de substâncias tidas como tóxicas — e, de outro lado, a projeção patrimonial
da pessoa humana, particularmente notável na discussão do “sigilo
bancário”. Nesta última hipótese, não se pode brandir o direito à privacidade para obstaculizar uma necessária e fundamentada investigação
da vida financeira de uma pessoa física ou, principalmente, jurídica [...].

Como aduz Bruno Lewicki, em suma, “é assim que a privacidade vai
encontrando seus contornos no ordenamento civil-constitucional: identificada com aquilo que a pessoa é, e não com o que ela tem” (A privacidade
da pessoa humana, p. 87). O mesmo autor busca as palavras de Stefano
Rodotà para concluir que “o momento é propício para um profundo
processo de revisão dos critérios de classificação das informações pessoais, segundo uma escala de valores renovada, na qual o máximo de
opacidade deve ser assegurado às informações suscetíveis de provocar
práticas discriminatórias, enquanto o máximo de transparência deve se
destinar àquelas que, inerente à esfera econômica dos sujeitos, possam
influir no âmbito de decisões de relevância coletiva (A privacidade da
pessoa humana, p. 89). (Grifo nosso.)

Perfilha-se, aqui, o magistério supracitado, para inserir no âmbito de
proteção do direito à privacidade apenas as informações alusivas ao “ser” do
indivíduo, e não ao seu “ter”. Assim, o precitado direito fundamental confere o
máximo de sigilo aos “dados sensíveis” das pessoas, mas não impede o acesso
aos seus dados patrimoniais, quando essas informações forem relevantes
para a defesa de interesses metaindividuais.
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3 Quebra ou transferência de sigilo?
Neste item, sustenta-se que o envio dos dados bancários e das informações fiscais ao Ministério Público, para fins de investigação penal ou
instrução processual penal, não configura “quebra” de sigilo, mas sua simples
transferência ao parquet.
Note-se que, no ponto, ainda que se admita que os dados bancários
e fiscais sejam sigilosos por imperativo constitucional, o que, neste estudo,
não se supõe, não haveria nenhuma violação à Carta da República.
Isso porque não se teria nenhuma quebra de sigilo, mas sua mera
transferência. O MP, de posse de tais dados, não poderia divulgá-los nem
deles fazer uso indevido, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos
termos do § 1º do art. 8º da LC 75/1993. Eis o teor do referido dispositivo:

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a
ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido,
subsidiariamente, na forma da lei processual penal. (Grifo nosso.)

A propósito, é esclarecedor o voto da ministra Ellen Gracie, no julgamento pelo STF da AC 33-MC/PR, cujo excerto transcreve-se abaixo, in verbis:

[...]
Tratando-se do acesso do Fisco às movimentações bancárias do contribuinte, não há que se falar em vedação da exposição da vida privada
ao domínio público, pois isso não ocorre. Os dados ou informações
passam da instituição financeira ao Fisco, mantendo-se o sigilo que
os preserva do conhecimento público. É que o art. 198 do CTN veda
a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus negócios ou atividades, o que se costuma designar por
sigilo fiscal.
[...]
O que ocorre não é propriamente a quebra de sigilo, mas a “transferência de sigilo” dos bancos ao fisco. Os dados, até então protegidos pelo
sigilo bancário, prosseguem protegidos pelo sigilo fiscal.

Em que pese ao julgamento sobredito ter versado sobre a constitucionalidade de o Fisco acessar, diretamente, os dados bancários dos contribuintes, o raciocínio, na espécie, é idêntico.
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Confira-se, ainda, acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da
3ª Região, por ocasião do julgamento da Apelação Cível 2008.70.00.0033780/PR:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OAB.
SIGILO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da
inexistência de determinação de autorização judicial para tal hipótese.
Quando a Constituição exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o
fez de forma expressa, conforme se verifica no art. 5º, incisos XI e XII,
neste último caso não estando incluídos os processos administrativos
inconclusos.

2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições,
para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O
sigilo das informações propriamente dito não é quebrado, tendo em
vista a expressa disposição contida no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/93,
estabelecendo que o membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos
que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também
pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.
(Grifo nosso.)

Noutras palavras, só haverá quebra do sigilo das informações recebidas se o órgão do MP repassá-las indevidamente a terceiros. E, presente
tal hipótese, que se há de ter por excepcional, existem normas no sistema
jurídico pátrio que permitem a responsabilização do referido agente público.
Com efeito, além do art. 8º, § 1º, da LC 75/1993, já mencionado, os
arts. 10 e 11 da LC 105/2001 erigem o princípio da responsabilização cível
e criminal como consequência para a quebra de sigilo bancário. Já a quebra
do sigilo fiscal foi criminalizada pelo art. 325 do Código Penal. Veja-se:
LC 105/2001:

Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei
Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber,
o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar
injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas
nos termos desta Lei Complementar.

III Jornada de Direito Processual Penal

Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de
qualquer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de
que trata esta Lei Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da
entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo
com orientação oficial.
CP

Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena − detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei
n. 9.983, de 2000)

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo
de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração
Pública; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei n.
9.983, de 2000)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou
a outrem: (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei
n. 9.983, de 2000)

Destarte, não se entrevê risco de banalização do acesso aos dados
patrimoniais dos indivíduos pelo Ministério Público, uma vez que a própria
arquitetura normativa que rege a matéria insculpira mecanismos de defesa
contra essa eventual e excepcional disfunção sistêmica.

4 Poderes institucionais do Ministério Público

A Carta da República de 1988 dotou o Ministério Público de prerrogativas que o legitimam a perquirir os dados patrimoniais dos indivíduos
sem a prévia anuência do Poder Judiciário.
Com efeito, o art. 129, VI, da Lei Maior dispõe que:
São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
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VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,
na forma da lei complementar respectiva; (Grifo nosso.)

A Lei Complementar 75/1993, que esculpiu o estatuto do Ministério
Público Federal da União e regulamentou o sobredito preceito constitucional,
por seu turno, assinalara o seguinte, in verbis:
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da
União poderá, nos procedimentos de sua competência:
[...]

II – requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta;
[...]

IV – requisitar informações e documentos a entidades privadas;

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento
que lhe seja fornecido.
§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento
das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade
de quem lhe der causa. (Grifo nosso.)

Assim, à vista desse arcabouço normativo, denota-se que o ordenamento jurídico pátrio erigiu instrumentos ao parquet, a fim de que pudesse
ter acesso aos dados patrimoniais dos cidadãos e, com isso, possibilitar o
exercício das suas finalidades institucionais, entre as quais sobressai a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (art. 129, III, CF).

Nesse sentido, sublinhe-se que, a teor do art. 8º, § 2º, da LC 75/1993:
“Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da
informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.”
(Grifo nosso.)
Não se olvida que a jurisprudência, para vedar a transferência de
tais dados sigilosos ao MP, tem ressaltado a nota de parcialidade com que
atuaria o órgão ministerial nos processos penais que inaugura. Veja-se, nesse
sentido, julgado do STJ:
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[...]
QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE
IMPOSTO DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA
PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DESVINCULADOS DA PROVA ILÍCITA. CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM.
1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o
artigo 8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75⁄1993, há quem
sustente ser possível ao Ministério Público requerer, diretamente,
sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal.
2. No entanto, numa compreensão consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma
vez que o Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja
entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a
sociedade como um todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou
seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário.
[...] (HC 100058/RS, relator ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
16/11/2010.)

Não obstante, defende-se, nesta assentada, que o respeitável entendimento emanado do Acórdão em mote não se alinha com os fins institucionais
do MP, tais quais demarcados pela Constituição Federal de 1988.
É que incumbe a essa instituição, nos termos preconizados pelo art.
127, caput, da Carta Política, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nessa senda, é possível
inferir que o MP tem o dever constitucional de agir com imparcialidade, pois,
do contrário, ao invés de defender os valores constitucionais, arrostá-los-ia.
A propósito do tema, é esclarecedor o magistério de Denilson Feitosa
(2008, p. 699), infratranscrito, in verbis:
O discurso da parcialidade do Ministério Público não condiz com suas
finalidades institucionais do art. 127, caput, da CR: defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses
individuais indisponíveis. Partes são as pessoas que participam em contraditório no processo e apenas nesse sentido se pode dizer que o Ministério Público, enquanto instituição, é parcial. Todavia, o Ministério
Público tem o dever de imparcialidade, uma vez que defende a ordem
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jurídica, os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Nessa
perspectiva, o Ministério Público deve considerar tanto os elementos
probatórios favoráveis quanto os desfavoráveis a uma pessoa, seja
quando atua na área cível ou na área criminal. [...] (Grifo nosso.)

Por derradeiro, note-se que a própria Lei 7.492/1986 — que define
os crimes contra o sistema financeiro nacional —, em seu art. 29, caput e
parágrafo único, dispõe que:

Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a qualquer autoridade, informação, documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta lei.

Parágrafo único O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode
ser invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput
deste artigo. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 1181) entende que o comando
normativo supracitado deveria ser interpretado à luz do art. 5º, X, da Carta
Magna, para submeter a “quebra de sigilo” pelo MP à precedência de ordem
judicial. Não se concorda com tal ilação, pelas razões já expendidas.

5 CPI x MP

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à possibilidade de ser
autorizado às comissões parlamentares de inquérito — CPIs — o poder
de “quebrar” os sigilos bancário e fiscal dos indivíduos, desde que o façam
fundamentadamente.
O argumento é de que as CPIs, nos termos do art. 58, § 3º, da CF,
possuem os mesmos poderes investigatórios dos juízes. Aí surge a primeira
perplexão: os juízes têm poderes investigatórios na fase pré-processual?
Isso não violaria o princípio acusatório? Parece que sim. Tanto que o STF,
ao julgar a ADI 1.570/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da
Lei 9.034/1995, que previa a possibilidade de o juiz realizar pessoalmente
diligências investigatórias. Veja-se:
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PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL.
1. Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação aos
sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas por
organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações
bancárias e financeiras.
2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra
de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento
do princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido processo legal.
3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e §
2º; e 144, § 1º, I e IV, e § 4º). A realização de inquérito é função que a
Constituição reserva à polícia. Precedentes. Ação julgada procedente,
em parte. (Grifo nosso.)

Assim, qual seria o significado da expressão “que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais”, hospedada no art. 58, §
3º, da Carta da República? Deveras, Pedro Paulo de Rezende Pinto (2008, p.
89) já ponderara sobre esse enleio hermenêutico. Eis excerto de seu estudo:

O problema reside, portanto, em identificar quais são os poderes investigatórios próprios de autoridade judicial das Comissões Parlamentares de Inquérito. À primeira vista, pode-se dizer que as autoridades
judiciais não fazem nenhum tipo de investigação. [...] (Grifo nosso.)

Esclareça-se que não se está aqui sugerindo a impossibilidade de a
CPI “quebrar” tais sigilos. Não. Pelo contrário. O que se quer é evocar uma
reflexão acerca do dogma que se sedimentou acerca da impossibilidade de
certas instituições públicas terem acesso aos dados em mote, em especial o
parquet, à míngua de qualquer óbice constitucional que o arrime.
E, para tanto, repisa-se a já assentada jurisprudência que possibilita
às CPIs a “quebra” dos aludidos sigilos, quando, tal qual se deu com o MP, a
Constituição Federal não a autorizou textual e expressamente.
Há outra questão que causa perplexidade. O trabalho da CPI é meramente investigativo e, caso seus membros descortinem a prática de ilícitos
civis ou penais por parte dos investigados, o máximo que podem fazer é
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enviar todo o processado ao Ministério Público, a fim de que este promova
as medidas judiciais cabíveis.
Ora, se todo o procedimento deflagrado pela CPI tem por fim último
subsidiar eventual denúncia ou ação civil a ser manejada pelo órgão ministerial, não se depreende por que é glosada a possibilidade de o parquet
requisitar tais dados diretamente. Irrompe, aqui, pelo que se constata, uma
incongruência lógica.

6 Conformação legislativa a respeito do tema

Ao se compulsar os textos legais que regem a matéria em apreço,
percebe-se a necessidade de se estabelecer uma premissa semântica: segredo não é igual a sigilo. Isso porque, da leitura do repertório normativo
que dispõe sobre o tema, dessume-se que os dados bancários/fiscais dos
indivíduos são sigilosos, mas não são, de forma alguma, secretos.
A assertiva é de constatação simples: todas as instituições financeiras
têm conhecimento acerca dos dados bancários dos seus clientes. E a Administração Tributária percebe os dados fiscais dos contribuintes. Não há segredo.
Ademais, o § 3º do art. 1º da Lei Complementar 105, de 10/01/2001,
reza que:
§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:

I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas
as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil;

II − o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes,
a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2º do art. 11 da
Lei n. 9.311, de 24 de outubro de 1996;

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos
penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações
sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer
prática criminosa;
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V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso
dos interessados;
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VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos
nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º desta Lei Complementar.

Note-se que, nos termos dos dispositivos supracitados, as instituições
financeiras podem: a) trocar informações entre si, para fins cadastrais; b)
fornecer informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem
provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao
crédito; c) comunicar às autoridades competentes sobre a prática de ilícitos
penais ou administrativos, etc.
É relevante perceber que a comunicação pelas instituições financeiras sobre a prática de ilícitos penais ou administrativos às autoridades
competentes não constitui violação do dever de sigilo (art. 1º, § 3º, IV, da
LC 105/2001).
Nessa senda, não se afigura razoável obstar que tais autoridades possam requisitar essas informações, por iniciativa própria, das sociedades em
apreço, que, porventura, quedarem-se inertes na formulação da noticia criminis.
Deveras, essa troca de informações entre instituições públicas faz
parte da própria conformação jurídica do direito ao sigilo dos dados patrimoniais dos indivíduos. O que há, conforme já se assinalara linhas atrás, é a
mera transferência de sigilo, e não a sua quebra.
Nesse sentido é o escólio de Carmem Lúcia Antunes Rocha (2003, p.
25), hoje ministra do Supremo Tribunal Federal, que, ao discorrer sobre o
tema, anotou:
[...] O sigilo é preservado até o limite tido como legítimo e necessário
para que alguém não seja resguardado ao ponto máximo de excluir-se do
próprio direito cujo atendimento seja necessário ao bem-estar de todos.

Por isto é que não se cogita de ser o acesso do Estado aos dados relativos ao patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do particular
quebra do seu direito à privacidade, quando a entidade pública se atém
aos limites legalmente fixados. É a limitação legal imposta ao ente
público que evita abusos no conhecimento dos dados relativos a uma
pessoa sem permitir que a indevassabilidade absoluta torne alguém
excluído da sociedade, dos seus meios de atuação controladora naquilo
que se refira ao interesse de todos.

Do contrário, ter-se-ia de se considerar inconstitucional, por exemplo,
o inciso II do § 3º do art. 1º da Lei Complementar 105/2001, que permite
o “fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de
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cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades
de proteção ao crédito”.

7 Conclusão

Este trabalho tentou aventar um paradigma diverso do majoritariamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias acerca do acesso aos
dados bancários e fiscais dos cidadãos que estejam sob investigação pela
prática de ilícitos criminais, nomeadamente quando o tipo penal a que se subsumem as condutas perscrutadas visar à proteção de bens jurídicos coletivos.
Assentou-se que o sigilo que escuda tais informações não emana do
texto constitucional de 1988. Nessa senda, anotou-se que o direito à privacidade, insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, não encerra
em seu âmbito de proteção os dados econômicos das pessoas. Cuida-se de
direito fundamental que protege o “ser” dos indivíduos, e não aquilo que
respeita ao seu “ter”.
Por outro lado, repisou-se o entendimento de que o envio dos dados
bancários pelas instituições financeiras e das informações fiscais pela Administração Tributária ao Ministério Público, para fins de investigação penal
ou instrução processual penal, não configura “quebra” de sigilo, mas sua
simples transferência ao Parquet. Pretendera-se demonstrar, nessa linha,
e a partir dos exemplos citados, que tais dados não são secretos, mas tão
somente sigilosos.
Na sequência, aludira-se aos poderes que a Carta da República dotara
o parquet. Concluiu-se que as prerrogativas institucionais do órgão ministerial autorizam-no a descerrar os dados bancários e fiscais dos cidadãos,
diretamente, a fim de subsidiar a sua atuação processual penal.
Assinalaram-se, ainda, as incongruências acerca do dogma que se
cristalizou em torno da alegada impossibilidade de o Ministério Público
conhecer o enredo patrimonial daqueles que investiga, quando se denota a
possibilidade de as comissões parlamentares de inquérito fazê-lo, ainda que
à míngua de autorização textual e expressa da Carta da República.
Por fim, envidaram-se esforços para desvelar que o acesso aos dados
bancários e fiscais dos indivíduos pelo Ministério Público, a fim de secundar
a sua atuação na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e coletivos, faz parte da própria conformação normativa do direito ao sigilo dos
indivíduos, à luz da própria disciplina legal que rege a matéria.
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Controle judicial do recebimento da denúncia
Luciana Raquel Tolentino de Moura1

1 Emendatio libelli
A emendatio libelli é importante instrumento do processo penal, cuja
previsão legal encontra-se no art. 383 e parágrafos2 do estatuto processual
penal. Pode ser definida como o ato judicial que confere classificação jurídica
diversa aos fatos narrados explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa.
A emendatio libelli relaciona-se diretamente com os princípios consignados
nos brocardos latinos jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, pois
o juiz conhece o direito e, consequentemente, sabe a quais tipos penais se
subsumem os fatos narrados na denúncia ou queixa. Assim, o réu defende-se
dos fatos narrados, e não da definição jurídica a eles atribuída pela acusação.
A definição jurídica dos fatos narrados na inicial acusatória cabe ao
titular da ação penal. Tratando-se de ação penal pública, cabe ao Ministério
Público tal definição, uma vez que o art. 129, I, da Constituição Federal elenca
como função institucional do Parquet, de forma privativa, a promoção da
ação penal pública. Em razão disso, está o magistrado impedido de, no juízo
de admissibilidade da acusação, proceder à redefinição do fato narrado na
denúncia ou queixa.
Eventual erro na capitulação dada ao fato pelo Ministério Público
poderá ser corrigido pelo juiz na ocasião da prolação da sentença, conforme
dispõe o comando do art. 383 do Código de Processo Penal, que trata do instituto da emendatio libelli. O fato de estar o mecanismo da emendatio libelli
inserido no Título XII do CPP, título este reservado ao momento processual
correspondente à sentença, reforça a tese de que apenas nessa oportunidade
1
2

Juíza federal substituta.

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2º Tratando de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.”
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é que o magistrado pode operar a redefinição dada pelo órgão acusador na
denúncia. Nesse sentido tem-se posicionado a jurisprudência3 e doutrina4
majoritárias.

2 Possibilidade de aplicação da emendatio libelli no juízo de
admissibilidade da denúncia ou queixa

Questão controversa refere-se à possibilidade de o magistrado corrigir, na oportunidade em que recebe ou não a peça acusatória, a capitulação
feita na denúncia pelo órgão acusador (MP ou querelante), para adequar a
narrativa dos fatos ao tipo penal correlato.
O tema é árduo e, malgrado refira-se à questão recorrente no cotidiano dos operadores do direito penal, tem gozado de reduzido espaço
nos debates jurídicos, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial. A
doutrina mais abalizada inclina-se a admitir o controle judicial sobre a adequação típica mencionada na denúncia ou queixa, já no recebimento desta.
Admite, em casos específicos, que o juiz proceda à correção da classificação
do crime feita na peça acusatória pelo órgão ministerial ou pelo querelante.
O professor Eugênio Pacelli de Oliveira (2011, p. 178) ensina:
3

4

Outra questão relevantíssima refere-se ao chamado controle judicial
do recebimento da denúncia. Embora a classificação dada ao fato na

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência majoritária, confira-se:
“Habeas Corpus. Crime de apropriação indébita. Impossibilidade de modificação da capitulação no
recebimento da denúncia. Concessão de sursis processual: impossibilidade. Não aplicação analógica do art. 168-A, § 2º, do Código Penal. Arrependimento Posterior. Pedido de trancamento da ação
penal. Habeas Corpus denegado.
1. Não é lícito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo
adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio
libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar.
2. Não aplicação por analogia do § 2º do art. 168-A, do Código Penal, à espécie, quanto à extinção
da punibilidade do Paciente, em razão de ter ele restituído a quantia devida à vítima antes do oferecimento da denúncia.
3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só
deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia
descreve conduta que configura crime em tese.
4. Ordem de Habeas corpus denegada.”
(HC 87.324/SP, 1º Turma do STF, rel. ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, julgado em 10/04/2007.)
Cite-se, a título de exemplo, Marcellus Polastri Lima, 2008, p. 264.
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denúncia ou queixa não implique a vinculação do juiz a ela, casos ocorrerão em que, da simples narrativa da imputação, poder-se-á perceber
o erro na classificação, daí resultando alterações significativas do processo. Nos casos, por exemplo, em que é vedada (de modo inconstitucional, como veremos) a aplicação da liberdade provisória, com ou
sem fiança, nada impede o juiz de, provisoriamente, alterar a tipificação
dada, para ampliar a tutela de direito fundamental (a liberdade).

Outro exemplo: narrado fato que se procede mediante queixa, a capitulação equivocada, como se crime de ação pública fosse, poderá
conduzir à ilegitimidade de parte, devendo o juiz, desde logo, adequar
o fato narrado às consequências de direito, para o fim de rejeitar a
inicial por ilegitimidade ativa.

No mesmo sentido é a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho
(2007, p. 200/201), que, apesar de ter tratado do tema quando ainda em
vigor a redação originária do art. 2º da Lei 8072/1990, traz o mesmo raciocínio, razão pela qual vale a pena reproduzir sua lição:

E se a peça inicial contiver errada indicação do dispositivo legal violado? O art. 41 dispõe que a denúncia ou a queixa deve conter, também,
a classificação do crime, isto é, a indicação do dispositivo legal violado.
Cremos que, nesse caso, nada obsta se receba o requisitório.
É que o réu deve tomar conhecimento, para se defender amplamente
do fato que se lhe imputa, e, uma vez descrito na peça inaugural o
fato criminoso com todas as suas circunstâncias, evidentemente que
a errada declinação do dispositivo legal não lhe trará prejuízos. E
tanto nos parece exato esse raciocínio que se, por acaso, o autor vier
a classificar mal o fato descrito, a denúncia ou queixa será recebida, e,
na fase da sentença, o Juiz lhe dará a exata definição jurídica, como lhe
permite o art. 383 do CPP. Pode o Juiz, quando do recebimento da denúncia dar ao fato outra classificação jurídico-penal? À primeira vista,
não haverá necessidade, mesmo porque o acusado não se defende da
tipificação, mas do fato. Contudo, em certas situações sim. Observe-se
que a Lei n. 8072/90, no seu art. 2º, prescreve não se permitir a liberdade provisória nos homicídios qualificados. Assim, preso em flagrante
alguém pela prática de um homicídio doloso, não seria justo que a sua
não liberdade provisória, nos termos do parágrafo único do art. 310
ficasse obstaculizada apenas porque o Promotor classificou o fato como
“homicídio qualificado”, ficando desse modo sua liberdade provisória
na dependência da boa ou má vontade do Promotor. Nesse caso, deve
o Juiz proceder a uma análise dos autos do inquérito e, na hipótese
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de entender não haver prova da qualificadora, limitar-se a receber a
denúncia; e não estando presente qualquer das circunstâncias que
autorizam a prisão preventiva, conceder-lhe a liberdade provisória,
afastando, ainda que até eventual pronúncia, a qualificadora.
Aliás, quando havia entre nós a prisão preventiva obrigatória, a doutrina, com Frederico Marques e Romeu Pires de Campos Barros à frente,
entendia, e com razão, ser lícito ao Juiz proceder a um estudo bem
acurado dos autos do inquérito para saber se a infração imputada ao
réu era realmente aquela que exigia a medida constritiva da liberdade.

No mesmo sentido se posicionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
Alencar (2011) e Edilson Mougenot Bonfim (2009, p. 159).
Segundo Sérgio Murilo Fonseca Marques Castro (2011), a classificação do crime indicada na denúncia traz uma série de consequências, pois é
com base nela que é fixada a jurisdição competente para processar e julgar o
fato; o rito adequado a ser seguido; a possibilidade de aplicação de institutos
despenalizadores, de que são exemplo o sursis processual e a transação penal;
a possibilidade de aplicação do disposto no art. 9º da Lei 11.941/2009 quanto
à extinção ou suspensão da punibilidade diante do pagamento do débito ou
de seu parcelamento nos crimes contra a ordem tributária ou previdenciária.
Atenta, principalmente ao transtorno que o processo penal traz aos
acusados, a doutrina tem ponderado sobre a questão do abuso do poder
de acusar. Sabe-se que a instauração de uma ação penal traz perturbações
à vida dos indivíduos, atingindo diretamente o status dignitatis da pessoa,
denegrindo-lhe a reputação e a consideração que a sociedade lhe dirige. Daí
a necessidade de admitir-se um controle judicial da capitulação jurídica dos
fatos narrados pelo órgão acusador na oportunidade do recebimento da
denúncia, a fim de coarctar as consequências advindas de eventual excesso
ou abuso de hermenêutica na classificação dos fatos trazidos na denúncia
ou queixa.
Observe-se que o tema afeto ao abuso do poder de denunciar não passou despercebido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se verifica
na leitura do voto do ministro Felix Fischer no HC 103.763-MG5, que cita a
lição do desembargador do TJPR Luiz Viel, que, com propriedade, assevera:
5

HC 103763/MG, rel. min. Félix Fischer. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/
Abre_Documento.asp?sSeq=858030&sReg=200800742670&sData=20090316&formato=PDF>.
Acesso em: 26 jul. 2012.
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É afirmável, por conseguinte, que a ideia geral, costumeira, comum,
de que o Ministério Público é dono da ação penal pública, e que a
imputação deve ser admitida para a devida comprovação instrutória,
cede ao princípio superior que coíbe o abuso de poder quando a acusação se afasta da base objetiva que deve instruí-la, seja o inquérito
policial ou outra peça.
Essa formulação irrecusável ganha corpo não só quando haja divórcio
completo entre a acusação e o inquérito policial (ou outra fonte), mas
também quando a falta de base, seja parcial — de resto, hipótese mais
verificável.
[...]

Situações há em que, excepcionalmente, algum corretivo tem que ser
feito porque há claro, evidente e manifesto excesso de imputação, se
disso resulta desvio ou grave prejuízo, pois a titularidade da ação penal
e todos os princípios reconhecidos partem da ideia fundamental de
que a imputação tenha base e esteja articulada nos limites da notícia
fática disponível.
[...]

Algum controle, excepcional, não profundo, apenas o suficiente para
averiguar a legalidade da imputação, o Juiz há de ter.
[...]

Se o abuso do poder de denunciar foi completo, desvio acabado da
imputação, se a criação mental é total, certamente é caso de rejeição,
seja que se fale em interesse de agir, fumus bonis juris, justa causa.
Pode ocorrer, no entanto, que a divergência entre a imputação e o fato
objetivamente disponível seja parcial, num lance, mas dele resultando
um sério gravame, como no caso.

[...] se a denúncia é aproveitável, embora com excesso de capitulação,
porque descreva, na verdade, outra modalidade delitiva, muito mais
amena, com reflexos imediatos no status libertatis, ou se acusa muito
mais gente do que deveria, valendo contra uns imputados e não contra
outros, é realizável a correção com o recebimento da acusação.

A errônea capitulação feita pelo órgão acusador pode trazer
consequências para o processo, razão pela qual se tem admitido que o juiz
proceda à correção antecipada da capitulação feita pela acusação nos casos
em que a errônea classificação do delito atinge questões afetas à vedação
de concessão da liberdade provisória; competência; rito processual a ser
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seguido; possibilidade de efetivação do sursis; possibilidade de reconhecimento da prescrição.
Com efeito, ao juiz cabe a condução do processo, desde o seu início
até a prolação da sentença, e disso decorre a possibilidade de que, em determinados casos, ele altere a capitulação indicada na denúncia ou queixa.
Entender o contrário é admitir que o magistrado permaneça inerte quando,
por exemplo, o representante do Ministério Público ofereça denúncia pelos
crimes tipificados nos arts. 304 e 171, § 3º, ambos do Código Penal, e na
narrativa dos fatos descreva crime correspondente à conduta descrita no
art. 1º, IV, da Lei 8.137/1990, ou seja, caso em que a contrafação e o uso
do documento falso foram realizados única e exclusivamente com o fim de
reduzir ou suprimir tributo, hipótese em que, havendo o pagamento ou o
parcelamento do valor devido, haveria a extinção ou suspensão da pretensão punitiva do Estado, conforme prescreve o comando do art. 9º da Lei
11.941/2009. Inviável admitir-se que o magistrado, adotando posição passiva, simplesmente ignore a presença do excesso de execução em prejuízo
do réu6. O papel atuante do magistrado na apreciação da iniciativa penal
impede esse tipo de inércia.
Além dos argumentos acima elencados, a defesa da possibilidade da
correção da classificação do fato narrado na denúncia ou queixa apoia-se
nos princípios constitucionais da igualdade entre as partes e da razoável
duração do processo. Admitir que a acusação tem o poder de imputar ao réu,
na denúncia ou queixa, delito classificado inadequadamente, sem que o magistrado possa corrigir tal capitulação quando do recebimento da denúncia,
somente sendo-lhe permitido operar tal correção por ocasião da sentença,
ofende o princípio da igualdade entre as partes, visto que a acusação estaria,
indubitavelmente, se sobrepondo à defesa.
Ainda, admitir a correção antecipada da capitulação feita na peça
inicial reforça a ideia de razoável duração do processo, inserta no art. 5º,
XXVIII, da CR/1988, e a diretriz da economia processual, uma vez que o réu
poderá ser favorecido, desde o início da ação penal, com benefícios como
o sursis processual ou a extinção ou suspensão da pretensão punitiva do
6

Foi exatamente este o caso julgado no Recurso em Sentido Estrito 143292020084013800/MG, relatora desembargadora federal Assusete Magalhães, julgado pela 3ª Turma do TRF 1ª Região em
28/03/2011.
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Estado, neste último caso quando houver pagamento ou parcelamento dos
créditos tributários, conforme determina o art. 9º da Lei 11.941/2009.
Observe-se ainda que o argumento de que, por estar a emendatio
libelli prevista no Título XII do Código de Processo Penal, esta apenas poderia
ocorrer na sentença mostra-se frágil na medida em que outro mecanismo
processual, qual seja, a mutatio libelli, também se encontra ali prevista e
não ocorrerá na sentença. Isso porque quando cabível a mutatio libelli, o
juiz abrirá vista do processo para a tomada as providências determinadas
no art. 384 e parágrafos do CPP7.
Corrobora a posição defendida neste artigo o entendimento adotado
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Recurso em Sentido Estrito
143292020084013800/MG8, da relatoria da desembargadora federal Assusete Magalhães, cuja ementa reproduzo em parte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – DENÚNCIA APENAS PELOS DELITOS
DOS ARTS. 304 E 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DO ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90, QUANDO DA APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE E EXCEPCIONALIDADE – EXCESSO DE ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
– DELITO ÚNICO – PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, QUANTO AO CONTRIBUINTE –
ART. 9º DA LEI 10.684/2003 – EXTENSÃO AO OUTRO DENUNCIADO
– ART. 580 DO CPP – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
[...]
VI – Possível, desde logo, a definição jurídica diversa do fato criminoso
descrito na denúncia, em hipóteses excepcionais — como in casu, em
face do evidente excesso de acusação, com reflexos jurídicos imediatos
sobre os denunciados, que têm assegurada a suspensão da pretensão
punitiva do Estado, em face do parcelamento do débito regularmente
adimplido (art. 9º e § 1º, da Lei 10.684/2003) —, consoante a jurisprudência do egrégio STJ e do TRF/1ª Região.
VII – “Não há vedação a que se altere a capitulação logo no recebimento da exordial, nos casos em que é flagrante que a conduta descrita
não se amolda ao tipo penal indicado na denúncia. Tal possibilidade,

7

8

Essa posição é defendida pelo juiz de direito Euler Paulo de Moura Jansen em artigo disponível em
<http://jus.com.br/revista/texto/13569/emendatio-libelli-e-a-redefinicao-judicial-previa-da-classificacao-dos-fatos-da-denuncia-ou-queixa>.
Julgado pela 3ª Turma do TRF da 1ª Região em 28/03/2011.
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acentua-se ainda mais quando o tipo indicado e aquele aparentemente
cometido possuem consequências jurídicas diversas, com reflexos imediatos na defesa no acusado. Nessas hipóteses, é patente o excesso de
acusação (Precedentes do STJ e do STF). Na espécie, o enquadramento
da conduta descrita na denúncia como delito de violência arbitrária
(art. 333 do CPM) é manifestamente inadequada, já que descreve, de
fato, as elementares do delito de lesões corporais, previsto no art. 209
do COM. O equívoco na capitulação jurídica, na espécie, acarreta reflexos jurídicos imediatos na defesa no paciente, já que a correta classificação jurídica do fato, no caso, implicaria nulidade da ação penal,
por ausência do exame de corpo de delito, imprescindível, na hipótese,
por se tratar de crime que deixa vestígio (art. 328, caput, do CPPM).
Ordem concedida.” (STJ, HC 103763/MG, rel. Felix Fischer, 5ª Turma
unânime, DJe de 16/03/2009).
VIII – “A classificação dada ao fato na denúncia ou na queixa não implica vinculação do órgão julgador a ela, pois ocorrerão casos em que, da
simples narrativa da imputação, poder-se-á perceber erro de direito
na classificação, daí resultando alterações significativas para o processo com repercussão para o acusado. Na mesma hipótese de erro
de direito na classificação do fato descrito na denúncia, é possível,
de logo, proceder-se à desclassificação e receber a denúncia com a
tipificação adequada à imputação de fato veiculada, se, por exemplo,
da sua qualificação depender a fixação da competência ou a eleição do
procedimento a seguir.” (TRF/1ª Região, RCCR 2007.37.00.0045002/MA, Rel. Juiz Federal Convocado César Cintra Fonseca, 3ª Turma,
maioria, e-DJF-1 de 25/04/2008, p. 226.)
IX – Amoldando-se a conduta dos denunciados tão somente à figura
típica do art. 1º, IV, da Lei 8.137/90, e em face do parcelamento do
débito tributário, pelo contribuinte, conforme comprovado nos autos,
faz a recorrida, contribuinte, jus à suspensão da pretensão punitiva,
prevista no art. 9º da Lei 10.684/2003, quanto ao referido delito de
sonegação fiscal, com extensão ao segundo denunciado, nos termos
do art. 580 do CPP.
X – Em face do art. 580 do CPP, os efeitos do parcelamento do débito
tributário, pelo contribuinte, alcançam os demais denunciados, quanto
ao delito do art. 1º, IV, da Lei 8.137/90, por não consubstanciar o aludido parcelamento do débito circunstância de caráter exclusivamente
pessoal, na forma da jurisprudência do TRF/1ª Região (TRF/1ª Região,
RCCR 2007.38.15.000463-2/MG, Rel. Juiz Federal Convocado César
Cintra Fonseca, 3ª Turma, unânime, e-DJF1 de 07/03/2008, p. 123).
XI – Recurso improvido.
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3 Conclusões
A Emendatio libelli pode ser definida como o ato judicial que confere
classificação jurídica diversa aos fatos narrados, explícita ou implicitamente,
na denúncia ou queixa. Cabe ao titular da ação penal atribuir classificação
jurídica aos fatos narrados na denúncia ou queixa.
Doutrina e jurisprudência majoritárias tradicionalmente sempre
entenderam que a sentença é o momento processual oportuno para que o
juiz atribua classificação jurídica aos fatos narrados na denúncia ou queixa.
De outro lado, a doutrina e jurisprudência mais abalizadas têm relativizado esse entendimento para admitir tal correção logo no início do
processo, ou seja, no momento do recebimento da denúncia ou queixa.
A classificação dada ao fato narrado na peça exordial acusatória traz
consequências para o processo, pois é com base nela que é fixada a jurisdição competente para o processo e julgamento do feito, o rito adequado a
ser seguido e a possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores.
Não se pode ignorar o fato de que a instauração de um processo
penal causa transtornos aos acusados, atingindo-lhes o status dignitatis, o
que legitima o controle judicial da capitulação jurídica dada aos fatos narrados na denúncia ou queixa, objetivando coibir as consequências advindas
de eventual excesso ou abuso de hermenêutica na classificação dos fatos
narrados na peça vestibular da ação penal.
Tal questão não passa despercebida pela jurisprudência atual. Deve-se ter em conta que o juiz é o sujeito processual responsável pela condução
do processo. Não se pode admitir que o magistrado, diante de manifesto
excesso de acusação, capaz de acarretar reflexos jurídicos imediatos sobre
o acusado, mantenha-se inerte.
Além disso, o princípio constitucional da razoável duração do processo e os princípios processuais da economia processual e da igualdade entre
as partes sufragam a posição aqui defendida, qual seja, a possibilidade de
controle judicial da denúncia sobre a capitulação jurídica dos fatos narrados
pela acusação.
Por fim, corroboram as ideias acima apresentadas os entendimentos expostos no Recurso em Sentido Estrito 143292020084013800/MG,
em que foi relatora a desembargadora federal Assusete Magalhães, julgado
pela 3ª Turma em 28/03/2011, o Recurso Criminal 2007.37.00.004500-2/
181

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

MA, relator juiz federal César Fonseca, 3ª Turma, julgado em 14/04/2008,
ambos do TRF 1ª Região, e o HC 103763/MG, julgado pela 5ª Turma do STJ
em 17/02/2009.
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A videoconferência e sua utilização na prática de atos no
processo penal
Mara Lina Silva do Carmo1

Introdução
A informatização das práticas profissionais decorre da própria evolução das relações, ocasionada, muitas vezes, a partir dos avanços da tecnologia,
não constituindo fenômeno exclusivo do direito, embora se amplie, a cada
dia, a sua aplicação no processo.
A cada etapa evolutiva, muda-se o paradigma tecnológico, objetivando, essencialmente, facilitar o desenvolvimento das tarefas diárias, diminuir
custos e tempo de realização de atividades, possibilitar a prática de atos
conjuntos entre pessoas situadas em locais, fisicamente, distintos; possibilita-se, ainda, o registro de dados com alta qualidade, velocidade e segurança,
entre outras finalidades que podem ser alcançadas com a introdução das
tecnologias na rotina profissional.
O presente trabalho traz ideias a respeito da videoconferência, meio
tecnológico utilizado para viabilizar a prática de atos processuais, constituindo verdadeiro marco da necessária modernização do processo penal.

1 Videoconferência. Conceito e características2

Videoconferência é uma tecnologia que reúne duas ou mais pessoas,
através de imagem em tempo real e voz, sem que elas estejam fisicamente
no mesmo lugar. Algumas soluções incorporam ainda a utilização de outros
equipamentos periféricos como câmera de documentos, computador e videocassete, aumentando ainda mais as utilidades da videoconferência. [...]
Faz com que os assuntos importantes sejam discutidos e resolvidos “pes1
2

Juíza federal substituta.

Disponível em: <http://www.bratechtelecom.com.br/web/pt/videoconferencia.php> e <http://
www.agm-tele.com/index.php?opcao=solucoes&subopcao=videoconferencia&subopcao2=oqu
ee>. Acesso em: 24 ago. 2008.
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soalmente”, não via e-mail ou telefone; economiza o tempo e o custo com
deslocamentos.
Esse sistema permite uma comunicação mais focada, o que significa trabalhar de maneira mais eficiente, podendo perceber, claramente, as
expressões que indicam se as palavras estão sendo compreendidas e, da
mesma forma, as expressões que refutam ou reforçam o que estiver sendo
falado entre os participantes da conferência.
Dependendo da tecnologia utilizada, os participantes, em diferentes
localidades, podem ver e ouvir uns aos outros como se estivessem reunidos em um único lugar. Também é possível trocar arquivos, compartilhar
programas, acessar recursos de outra máquina, disponibilizar documentos,
imagens, filmes, entre outros.
Existem três tipos de videoconferência:

1) unidirecional: um participante envia e o outro apenas recebe a mensagem;
2) bidirecional: a troca de informações ocorre de forma simultânea e em
tempo real;
3) bidirecional parcial: todos os lados enviam mensagens, mas sempre um
de cada vez, limitando a interação e diminuindo a proximidade com a
reunião presencial.

2 Realização da videoconferência. Equipamentos utilizados

Uma solução de videoconferência é composta por codec, câmera e
microfone; o sistema também necessita de um transmissor de imagem e
som: TV, plasma, projetor etc.
A câmera e o microfone capturam a imagem e o som do primeiro
ponto, o codec transforma esta informação em sinal digital, comprime e faz
a transmissão através da rede. Do outro lado, o codec recebe o sinal e faz o
processo inverso, descomprime e transmite o som e a imagem para os equipamentos de áudio e vídeo. O codec é o dispositivo principal, o componente
onde são realizados todos os processamentos de som e vídeo. O processo só
pode ser realizado quando o canal de comunicação está ativo.
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Canais de comunicação:
– ISDN (Integrated Services Digital Network): é uma tecnologia de
transmissão de dados, voz e imagem através de linhas telefônicas digitais ou convencionais. As linhas ISDN suportam transferência de
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dados em múltiplos de 64 kbps (64.000 bits por segundo) e são mais
usadas por pessoas e em pequenos negócios.

– IP (Internet Protocol): é uma tecnologia de transmissão de dados
através de redes locais (LAN – Local Área Network), redes WAN (Wide
Area Network) e INTERNET através de Banda larga. XDSL é uma tecnologia de rede muito comum para a internet, que está se tornando
muito popular em residências e empresas de pequeno porte. No entanto, devido às propriedades assimétricas desta tecnologia, podemos
ter uma velocidade limitada de “upload”, que é muito mais baixa que
a velocidade de “download”, o que torna este tipo de rede não muito
adequado para videoconferência.
– V35: os sistemas de videoconferência também são compatíveis com
circuitos dedicados digitais que operam na velocidade de 64Kbps ou
Nx64Kbps. Essa tecnologia nos permite obter uma ótima qualidade
devido à sua exclusividade na transmissão das informações. Para a
utilização desses circuitos dedicados, é necessário o uso de Interfaces
Seriais, como a Interface V35, G.703, RS 449 ou RS 530.

3 Videoconferência, conversação virtual e on-line. Identidades e
distinções
Como descrito acima, a videoconferência é uma forma de comunicação amplamente utilizada nos diversos setores da sociedade. Existem algumas outras formas de tomada de decisão ou de realização de uma reunião em
ambiente informatizado, como a conversação on-line ou a audioconferência.
Na conversação on-line, a simulação é feita por meio de “salas virtuais”, onde temos duas ou mais pessoas conectadas e teclando ao mesmo
tempo. Não muito utilizada profissionalmente.
Vale ressaltar que a terminologia virtual não quer dizer algo que não
é real, ao contrário, só temos uma reunião “virtual” porque o que está sendo
simulado é a reunião — tendo em vista que as pessoas envolvidas estão
geograficamente em posições bem distintas —, mas ela só pode ocorrer em
tempo real, ou seja, no mesmo enlace de tempo e espaço para todos.
Frise-se, por fim, que a conversação on-line ou virtual não possui o
grau de interatividade proporcionado pela videoconferência, pois, neste
sistema, os participantes têm a oportunidade de manter contato visual, o
que se revela essencial para uma reunião.
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4 Videoconferência, webconferência e audioconferência.
Identidades e distinções
Expondo elementos e características comuns e distintivas da
videoconferência, webconferência e audioconferância, Barros e Romão
(2006) traçam um paralelo entre esses três sistemas eletrônicos, de forma
clara e sucinta:

A webconferência não tem sido aproveitada no processo judicial. Entretanto, não custa apontar suas principais características, ao menos
para incluí-la no contexto tecnológico aqui destacado.
Refere-se à transmissão de som, imagem e dados em tempo real.
Um dos interlocutores fica numa sala de conferência, adaptada eletronicamente para transmitir som e imagem pela rede. O outro (ou
outros espectadores) acessa uma página de internet especificada e
pode acompanhar a sessão, reunião ou ato ao vivo, ou assistir ao vídeo
previamente gravado.
Diferem a videoconferência e a webconferência na medida em que
os participantes desta não conseguem interagir pelo próprio vídeo.
[...]
Também convém distinguir as duas transmissões citadas — videoconferência e webconferência — da audioconferência. A comunicação
neste caso se dá por meio de telefone. Três ou mais pessoas podem
conversar simultaneamente, mas precisam discar, no horário previamente combinado, o número de telefone indicado pelo líder da reunião,
devendo ser informada a senha de acesso. Os participantes não vêem
uns aos outros, e o sistema depende de um equipamento a ser acoplado
à central telefônica ou da contratação de empresa provedora.

Vê-se que a audioconferência promove a simulação da realidade por
meio da conexão entre telefones, em que todos falam e ouvem ao mesmo
tempo. Por essas características, a audioconferência é mais usada comercialmente que a conversação on-line.

5 A videoconferência na prática de atos judiciais

A informatização das práticas profissionais decorre da própria evolução das relações por meio da tecnologia, não constituindo fenômeno exclusivo do direito, embora se amplie, a cada dia, a sua aplicação ao processo.
Objetiva-se, essencialmente, facilitar o desenvolvimento das tarefas diárias,
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diminuir custos e tempo de realização, possibilitar a prática de atos fora do
local onde devem ser percebidos, registrar dados, com qualidade, velocidade e segurança, entre outras finalidades que podem ser alcançadas com a
informatização das atividades.
5.1 Interrogatório por videoconferência

Das possibilidades de utilização do sistema de videoconferência no
processo penal, a concernente ao interrogatório é, sem dúvida alguma, a
mais combatida pela doutrina e pela jurisprudência.
Diz-se que a videoconferência é meio mais avançado que a audioconferência, em virtude da possibilidade de, na primeira espécie, haver contato
visual, em tempo real, entre os participantes da conferência, enquanto na segunda figura, a comunicação ocorre por telefone, nas chamadas “salas virtuais”.
5.2 O interrogatório por videoconferência na prática. Descrição do
procedimento passo a passo: equipamentos utilizados, logística
e qualidade na transmissão de dados.

Antes de iniciar a audiência, o juiz deve verificar se a imagem e o
som estão sendo transmitidos de forma nítida entre o fórum e a unidade
prisional. Assim, precedendo às informações e questionamentos próprios
do ato de interrogatório, o juiz deverá perguntar ao réu se ouve e vê bem
tudo o que está sendo transmitido, objetivando assegurar a ampla defesa e
o contraditório, bem como a percepção das expressões do réu.
Feitas essas verificações, do mesmo modo que ocorre no procedimento realizado com a presença física do réu no fórum, ser-lhe-á assegurada
entrevista reservada com seu defensor, via contato telefônico, por linha
exclusiva e criptografada, bem como será ele informado do inteiro teor da
acusação e do seu direito ao silêncio.
A partir da experiência verificada na Justiça Estadual de São Paulo, na
realização do interrogatório por videoconferência, Barros e Romão (2006)
descrevem como se utiliza esse sistema eletrônico de comunicação, dando
importantes informações sobre esse procedimento informatizado:
Para o pleno funcionamento do sistema e a efetiva realização da audiência, são instalados televisores, câmeras e aparelhos telefônicos
nas salas de audiência, nos fóruns e nas prisões. Ressalte-se que as
transmissões e filmagens das audiências não são realizadas no interior
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do estabelecimento prisional, mas sim em salas reservadas próximas,
para que seja possível a assistência por qualquer pessoa interessada.
Com esses equipamentos é possível captar o áudio e o vídeo da figura
do réu, que estará obrigatoriamente acompanhado por advogado e
por serventuários da Justiça, os quais, em tese, garantirão a integridade do ato. Na outra ponta do sistema estarão o juiz, o promotor e
mais um advogado. Como se vê, o réu preso conta com a assistência,
no ato do interrogatório, de pelo menos dois advogados (um na sala
do juiz e outro ao seu lado). Os modernos aparelhos de áudio e vídeo
permitem a captação dos mínimos detalhes, das modificações na voz
e das expressões corporais, e ainda podem ser repetidas inúmeras
vezes, pois o ato é gravado em compact disc. Ademais, caso o advogado
constituído esteja na sala de audiência, poderá utilizar o aparelho telefônico e assim ter uma conversa reservada e sigilosa com seu cliente.

Caso seja necessária a presença de intérprete ao réu que desconheça o
idioma nacional, isso é perfeitamente possível, realizando-se a comunicação
entre eles (réu e intérprete) por telefone — em linha exclusiva e criptografada, vídeo e áudio, de forma apta a proporcionar o entendimento de tudo que
se materializa na sala de audiências e na sala do estabelecimento prisional.
Finalizado o interrogatório, o réu recebe, via transmissão eletrônica,
o termo respectivo para, após leitura, assinar e, em seguida, devolver à sala
localizada no fórum, onde será impresso, com a assinatura digitalizada do
réu, para posterior assinatura dos demais participantes do ato.
5.3 Oitiva de testemunhas

A mesma sistemática descrita para o interrogatório aplica-se à oitiva
de testemunhas por videoconferência, ressalvadas, obviamente, as disposições procedimentais próprias da produção dessa prova oral.
5.4 Reconhecimento de pessoas

É restrita a utilização da videoconferência para possibilitar o reconhecimento de pessoas, embora seja de grande utilidade para propiciar a celeridade processual, bem como para diminuir os custos com o deslocamento de
réus presos até o local onde possa ser realizado o ato. Além dessas vantagens,
o reconhecimento mediante videoconferência garante maior qualidade de
imagem do que o tradicionalmente realizado com a apresentação de álbuns
de fotografias e, mormente, retrato falado. Com isso, alcança-se a pretendida
verdade material na produção da prova.
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5.5 Cooperação jurídica internacional
Outra possibilidade de aplicação da videoconferência no processo
penal se refere à prática de atos de cooperação jurídica internacional. A partir
desse meio tecnológico, pode-se ouvir pessoas situadas em países distintos,
com a participação das respectivas autoridades judiciárias. Assim, confere-se maior amplitude à colheita da prova, que se produz de forma célere, em
vez de ocorrer por carta rogatória, cujo cumprimento pode demorar anos.

Conclusão

Ainda há quem se rebele contra a implantação de novas tecnologias no processo penal. Essa resistência não é novidade no ramo jurídico,
manifestando-se sempre que se apresenta um cenário capaz de exigir novas
práticas, em substituição às antigas e bem conhecidas. É o natural medo de
ser retirado da “zona de conforto”, situação em que o indivíduo domina as
técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, sendo dispensável o
exercício de esforços maiores.
Foi assim com a introdução da estenotipia, da máquina de escrever,
do computador, da internet etc, na forma de materializar os atos judiciais
(procedimento), tendo havido, inclusive, a utilização do argumento de que, ao
se abandonar a escrita a mão, haveria prejuízo à autenticidade das decisões
e sentenças, pois não seria possível determinar o autor do ato. Hoje em dia,
além de atos judiciais, praticam-se atos financeiros, negociais, médicos com
a utilização da informática e da internet, garantida a autenticidade pelos
sistemas de segurança da informação.
Inegavelmente, essa resistência demanda tempo para ser superada, o que ocorre após a digestão das inovações. O problema é que tempo é
exatamente o que se pretende economizar com a implantação de modernas
tecnologias no processo penal, a fim de tornar palpável a meta consistente
na razoável duração do processo.
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A prisão preventiva de ofício e a Lei 12.403/2011:
o que mudou?
Marcel Peres de Oliveira1

1 Introdução
Presente desde o início da vigência do atual Código de Processo Penal,
a prisão preventiva é uma das mais utilizadas pela justiça criminal.
Entretanto, apesar da idade, sua existência nunca foi pacífica. Não
são raros os posicionamentos contra a sua aplicação, os quais abrangem não
somente interpretações restritivas, limitativas, como também a extirpação
completa daquela modalidade de prisão cautelar do ordenamento jurídico,
o que se intensificou com o advento da Constituição Federal de 19882.
1
2

Juiz federal substituto. Especialista em direito processual pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

A discussão acerca da higidez constitucional da prisão preventiva não será abordada no presente trabalho, até porque já consagrada pela jurisprudência, com destaque para a ementa a seguir:
“PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EFEITO JURÍDICO-PROCESSUAL ORDINÁRIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FACULDADE JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA
ANTERIORMENTE DECRETADA. [...] PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE.
GARANTIA EXPLÍCITA DO IMPUTADO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. COMPATIBILIDADE COM O
INSTITUTO DA TUTELA CAUTELAR PENAL. O princípio constitucional da não culpabilidade, que
sempre existiu, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo, impede que se atribuam a
acusação penal consequências jurídicas apenas compatíveis com decretos judiciais de condenação
irrecorrível. Trata-se de princípio tutelar da liberdade individual, cujo domínio mais expressivo
de incidência é o da disciplina jurídica da prova. A presunção de não culpabilidade, que decorre da
norma inscrita no art. 5., LVII, da constituição, é meramente relativa (juris tantum). Esse princípio,
que repudia presunções contrárias ao imputado, tornou mais intenso para o órgão acusador, o
ônus substancial da prova. A regra da não-culpabilidade, inobstante o seu relevo, não afetou e nem
suprimiu a decretabilidade das diversas espécies que assume a prisão cautelar em nosso direito
positivo. O instituto da tutela cautelar penal, que não veicula qualquer idéia de sanção, revela-se
compatível com o princípio da não culpabilidade”. (HC 67.707, relator(a): min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 07/11/1989, DJ 14/08/1992, p. 12225, ement. vol. 1670-01, p. 178: RTJ
vol. 141-03, p. 816).
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Em regra, tais questionamentos surgem ou são reforçados quando a
lei é modificada. O contrário também ocorre: alteração legislativa em razão
de manifestações doutrinárias ou jurisprudenciais anteriores.
Nesse contexto, a Lei 12.403, de 04/05/20113, modificou substancialmente o código, especificamente na parte em que regulamenta as medidas
cautelares à disposição do juízo criminal, entre elas a prisão preventiva4.
A indagação que se faz, e que será abordada como o tema principal
do presente trabalho, é se ainda há lugar para a discussão envolvendo o cabimento ou não da decretação de ofício da prisão preventiva, notadamente
em razão do novo cenário criado pela Constituição Federal de 1988, que
teria adotado o sistema acusatório, com maior reflexo na fase investigativa,
pré-processual, em que a atuação do juiz se encontraria eminentemente
limitada à salvaguarda das garantias individuais previstas no ordenamento.
Sem prejuízo de tal análise, será verificado se a novel alteração legislativa promoveu alguma mudança nesse mesmo tema.

2 Desenvolvimento

2.1 A Constituição Federal e o sistema acusatório
A Constituição Federal de 1988 trouxe relevantes inovações na área
do direito processual penal. Costuma-se afirmar que o ordenamento jurídico
pátrio adotara o sistema acusatório, com alguma variação de intensidade5. O
3

4

5

A referida lei também é fruto do pacote de projetos enviados pelo Poder Executivo no início deste
século (PL 4.208/2001), na tentativa de atualizar o CPP vigente, septuagenário, que há muito não
consegue esconder um sem-número de normas ultrapassadas.

A prisão preventiva constitui apenas uma das modalidades de encarceramento previstas no ordenamento jurídico pátrio, ao lado da prisão em flagrante, temporária e por pronúncia, todas de
natureza cautelar, além da prisão-sanção propriamente dita. Outras modalidades de prisão já foram previstas na legislação revogada. Pela validade histórica, transcrevo a seguinte passagem da
doutrina: “(...) a grande divisão da prisão é aquela em prisão processual e prisão administrativa: a
primeira é decretada numa relação processual, e a segunda no exercício de atividade administrativa. A prisão processual pode ser penal ou civil, conforme emane do juízo penal ou do juízo civil. A
prisão processual penal, por outra parte, pode ser prisão penal em sentido estrito, prisão cautelar
ou prisão compulsória. Prisão civil em sentido estrito será, finalmente, a prisão processual decretada na jurisdição civil, ou como providência coercitiva, ou como providência disciplinar (é o caso
do art. 35 da Lei de Falências)” (MARQUES, 1960, p. 222).
A discussão a respeito de qual seria o sistema adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, ou seja,
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maior indicativo dessa opção, sem prejuízo de outras não menos importantes,
foi o fato de a Carta Magna ter claramente outorgado a atribuição de acusar
a um órgão estatal separado da estrutura reservada ao Poder Judiciário, ou
seja, ao Ministério Público6. Logo, as funções de acusar e de julgar foram
atribuídas a órgãos distintos, sem relação de interdependência entre ambos.
Essa característica já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
com destaque para o julgamento da ADI 1570-2/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 3º da Lei 9.034, de
03/05/1995, conhecida como a Lei do Crime Organizado. Na ocasião, a
Suprema Corte entendeu que o juiz não poderia realizar pessoalmente diligências de natureza investigatória, sob pena de ofensa à imparcialidade.
Eis a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR.
REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. “JUIZ DE
INSTRUÇÃO”. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE
INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL. [...] 2. Busca e
apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo
realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo
legal. 3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas
ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e
VIII e § 2º; e 144, § 1º, I e IV, e § 4º). A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes. Ação julgada
procedente, em parte. (ADI 1570, relator(a): min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2004, DJ 22/10/2004, p. 00004,
Ement. vol. 02169-01, p 00046, RDDP 24, 2005, p. 137-146 RTJ, vol.
00192-03, p. 00838.)

6

se acusatório puro ou misto, ou ainda se inquisitivo garantista, não será tratada no presente trabalho, pois fugiria ao fim a que se destina. Além disso, com o devido respeito aos que entendem de
forma diferenciada, penso ser uma controvérsia meramente terminológica, sem profundidade ou
substância a justificar a sua existência. Importa, sobretudo, os parâmetros definidos pela Constituição Federal para a existência de um processo justo, de partes, em que ambas atuem efetiva e
equilibradamente para a construção do resultado final, que é a decisão judicial.

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; [...].”
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A consequência imediata e mais visível dessa separação de funções
foi a não recepção do procedimento judicialiforme (art. 26 do CPP7), muito
embora a sua utilização fosse bastante restrita, limitado que era às contravenções penais.
2.1.1 Atuação de ofício do juiz na fase investigativa

Não obstante a alteração paradigmática promovida pela Constituição
Federal, que buscou estabelecer bases mais democráticas para o processo
penal brasileiro, afastando-se do sistema então em vigor, de forte cunho
autoritário, o inquérito policial permaneceu, e desde então com mais ênfase,
com a finalidade precípua de fornecer subsídios para que o autor da ação
penal pudesse desincumbir-se exitosamente do seu ônus (art. 12 do CPP8).
A relação que se estabelece, com mais intensidade, é a que liga a polícia judiciária e o Ministério Público, órgãos oficiais encarregados da persecução,
ou ainda ao ofendido9, caso se trate de ação penal pública ou privada.
Estabelecidas tais premissas, depara-se com o questionamento central, ou seja, se o juiz poderia adotar alguma providência judicial, especialmente a prisão preventiva, sem a provocação ou manifestação de pelo menos
um dos atores principais que atuem na fase investigativa.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 311 do Código de Processo
10
Penal expressamente permitia que o juiz pudesse decretar, de ofício, a
7
8
9

“Art. 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por
meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.”
“Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.”

Na atualidade, o investigado permanece sem grandes oportunidades para uma atuação mais efetiva no desenrolar da investigação, o que tem sido objeto de constante crítica de parte da doutrina
especializada.

10

Redação original: “Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público,
ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial, quando houver prova da
existência do crime e indícios suficientes da autoria”. A Lei 5.349, de 03/11/1967, acabou com a
prisão preventiva compulsória, modificando o art. 312 do CPP, que previa a segregação obrigatória nas hipóteses em que a lei fixasse pena máxima igual ou superior a dez anos, o que foi criticado
à época pela doutrina: “A prisão preventiva compulsória é um dos exemplos dêsse autoritarismo
processual que devemos à política direitista do Estado Novo. Transladada do processo penal italiano da era de Mussolini, essa medida de coação é de profunda iniqüidade e pode dar margem à
prática de irreparáveis injustiças. [o autor referiu-se às hipóteses em que aplicáveis as dirimentes
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prisão preventiva na fase pré-processual. Não havia maiores preocupações
acerca dessa competência11.
A doutrina, em razão da nova ordem constitucional, passou a debruçar-se sobre o tema, quando então se intensificaram as críticas ao referido
dispositivo, que não teria sido inteiramente recepcionado. O principal argumento está ligado à imparcialidade do órgão julgador, que ficaria comprometida pela decretação da prisão cautelar sem ser previamente provocado.
No entanto, penso que o atributo do órgão julgador não se constitui propriamente no problema central. O enfoque deve ser outro.
Com efeito, até mesmo em razão do acórdão do Supremo Tribunal
Federal, acima citado, apenas a iniciativa probatória do juiz na fase investigativa deve ser afastada. Repudia-se, portanto, a busca inédita pelo magistrado
de provas ou evidências que possam embasar determinada decisão futura,
principalmente se contra o investigado.
No caso do decreto prisional, porém, não há nenhuma iniciativa que
parta do magistrado que tenha como objetivo a busca de evidências para esclarecer o fato investigado. O juiz nada produz do ponto de vista probatório.
Logo, o argumento do comprometimento da imparcialidade não me parece
muito consistente. Do contrário, qualquer decisão na fase investigativa o
impediria de atuar na futura demanda12.

11
12

penais] [...] A única solução plausível, a nosso ver, é de ordem legislativa. Que se revogue êsse malsinado art. 312, nódoa totalitária que ainda persiste na legislação que regula as instituições da
nossa justiça penal.” (MARQUES, 1960, p. 227-228). “Fez bem o legislador em aboli-la. Primeiramente, registre-se que o critério da lei fundava-se na quantidade da pena, o que era insubsistente.
Basta dizer que suprimia a faculdade de que o Juiz — que é quem orienta o processo e aplicará a
pena afinal — deve gozar de apreciar a conveniência ou não da medida. [...] Compreende-se, então,
o dano irreparável que o ab-rogado art. 312 causava ao indivíduo: absolvido afinal, mas prêso
durante meses, freqüentemente, por mandamento do aludido artigo. Louvores merece, pois, a Lei
n. 5.349 por haver dado nova redação ao art. 312”. (NORONHA, 1969, p. 182).

Essa questão tem merecido importantes reflexões no atual projeto de CPP em tramitação no Congresso Nacional.

Mais uma polêmica que tangencia o tema deste trabalho. Se esse argumento fosse levado às últimas consequências (impedimento total do juiz que atua na fase investigativa), toda a atuação
do juiz no processo civil estaria comprometida, caso tivesse apreciado medida cautelar em ação
preparatória. Não é o que ocorre. Ao contrário, o próprio Código de Processo Civil incentiva a
atuação, na causa principal, do juiz que atuou na demanda cautelar antecedente (art. 800). O
argumento da magnitude do bem jurídico objeto da demanda não é muito consistente, porque
o processo civil também tutela interesses relevantes da coletividade, ou até mesmo do próprio
réu, nos casos, por exemplo, de improbidade administrativa, para a qual o ordenamento prevê
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Na realidade, o fato que recomenda o afastamento da atuação judicial
de ofício, na fase pré-processual, é o risco de manifestações conflitantes que
poderiam surgir entre o juízo criminal e o titular da ação penal.
Explico. Considerando-se que a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a titularidade privativa para a deflagração da ação penal
pública, poderia o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, se, para tanto, fosse necessário o reconhecimento de seus pressupostos — prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria? E se o titular da ação
ainda não estivesse com a opinio delicti devidamente formada? Esse é o real
problema que pode surgir13.
Para solucioná-lo, começo pelo fim: o conflito se resolve em favor do
titular da ação penal. E o motivo é simples: ainda não há processo. Tratando-se de fase investigativa, pré-processual, não pode o juiz manifestar-se validamente contra o órgão constitucionalmente legitimado para a propositura da
demanda. Nem mesmo a opinião isolada da autoridade policial é suficiente,
já que não possui legitimidade para o oferecimento de denúncia ou queixa.
O pronunciamento ministerial deve ser colhido após a representação do
delegado de polícia, tal como já ocorre com a prisão temporária14.
Em sendo o órgão constitucionalmente encarregado de iniciar a persecutio em juízo, o Ministério Público não pode ter a sua esfera de competência
invadida pela manifestação de outro órgão, ainda que judicial.

13

14

pesadas sanções, inclusive a suspensão dos direitos políticos, ou que envolvam outros direitos
individuais indisponíveis.
Enquanto atuava como promotor de justiça, vivenciei uma situação bastante semelhante: após
decretar a prisão preventiva dos investigados, a juíza então determinara a remessa dos autos do
IPL ao Ministério Público, “para fins de oferecimento de denúncia”. Entretanto, a causa do óbito
precisava ser devidamente esclarecida, já que havia uma evidente contradição nos autos. Por
consequência, a denúncia não fora formulada, na forma do art. 16 do CPP, o que poderia redundar
no relaxamento da prisão, por excesso de prazo.

“Art. 2º A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade
policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável
por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
§ 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.
§ 2º O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do
requerimento.”
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Esse entendimento também preserva a independência do Ministério
Público, que adquiriu essa nova roupagem há mais de vinte anos, até para
que possa efetivamente assumir as suas funções e, por outro lado, as responsabilidades decorrentes da sua ação ou omissão.
Assim, o juiz deve evitar que essa análise acerca do preenchimento
dos pressupostos da prisão preventiva15 seja efetuada sem a prévia manifestação positiva do autor da ação penal.
Vale dizer, o juiz pode até discordar do Ministério Público, a partir do
momento em que este se pronuncie favoravelmente sobre o preenchimento
daqueles requisitos. Contudo, caso o agente ministerial não os reconheça
ainda presentes, o magistrado deve acatar tal conclusão.
Nesta situação, não haveria cabimento para aplicação analógica do
art. 28 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o não oferecimento
da denúncia pode dar ensejo a duas providências alternativas, em razão do
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública: a) promoção de arquivamento; b) requisição de diligências. A primeira situação é justamente a
prevista no art. 28. A segunda hipótese não se confundiria com o arquivamento implícito ou indireto.
É altamente recomendável, portanto, que se colha a manifestação
prévia do Ministério Público antes de se apreciar a necessidade da referida
custódia cautelar.
Por outro lado, a manifestação prévia exigível resume-se à presença
dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez que,
quanto aos fundamentos — conveniência da instrução criminal, garantia da
aplicação da lei penal e da ordem pública ou econômica —, tal análise não
pode ser subtraída do juízo criminal, ainda que não tenha havido requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, sob pena
de se comprometer a própria inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da
CF), princípio que também tutela os interesses da vítima e da coletividade.
Tratar-se-ia apenas e tão somente de uma medida cautelar preparatória para a futura ação penal, o que já ocorre sem maiores problemas no
15

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei
n. 8.884, de 11/06/1994)” (Original sem grifos.)
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processo civil16, sendo que a deflagração já ficaria garantida com o pronunciamento positivo do Ministério Público acerca da presença de arcabouço
probatório suficiente para o oferecimento da denúncia (pressupostos ou
requisitos da preventiva).
2.1.2 Alteração legislativa: Lei 12.403/2011

A Lei 12.403 alterou significativamente a redação do art. 311 do CPP,
amparando o posicionamento descortinado no item anterior, no sentido de
não ser cabível a decretação de ofício da prisão preventiva ainda na fase
pré-processual17.
A novel redação até que não inovou substancialmente a ordem jurídica, porque a norma anterior já exigia uma releitura, em função da sua
parcial incompatibilidade vertical com a Constituição Federal.
De qualquer forma, a modificação deve ser bem recebida, por ser inegavelmente útil, principalmente em razão do costume, não muito adequado,
registre-se, de se aferir a obrigatoriedade de determinada norma em função
da especificidade do seu comando; quanto mais expressa, maior a convicção
de sua obrigatoriedade.
Isso porque ainda há certa resistência de alguns operadores jurídicos em efetivar o adequado controle de constitucionalidade de normas
infraconstitucionais, nomeadamente quando essa atividade exegética exigir
o desprezo de regra legal expressa em outro sentido. É mais cômodo seguir
o mandamento explícito.
Além disso, o próprio legislador recentemente manifestou claramente
a sua intenção de reafirmar a redação anterior do art. 311 do CPP, a partir
16

17

Considerando que o processo penal não é informado pelo princípio dispositivo, tal como no processo civil, com mais razão será permitida a concessão de medidas cautelares de ofício pelo juízo,
o que já é permitido, aliás, pelo Código de Processo Civil (art. 797) e pelo Código de Processo
Penal (art. 282, § 2º).

Basta comparar as duas redações, a revogada e a atual, respectivamente: “Art. 311. Em qualquer
fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei n. 5.349, de 03/11/1967)”; “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo
juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante
ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei n. 12.403,
de 2011)” (original sem grifos).
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do momento em que repetiu textualmente a norma no art. 20 da Lei 11.340,
de 07/08/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha18.
Nesse sentido, a alteração legislativa é oportuna.
Porém há espaço para crítica. A lei foi além do ponto considerado
ideal.
Tal como exposto no item anterior, o que vincula o juízo é a manifestação ministerial negativa acerca da presença dos pressupostos para a
decretação da prisão preventiva: a) prova da existência do crime; b) indícios
suficientes de autoria. Em sendo favorável, cabe ao juiz decidir. O legislador
poderia ter feito tal ressalva.
Em resumo, para que a decisão judicial não seja passível de invalidação, faz-se necessário acolher a manifestação favorável do autor da ação
penal acerca dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

3 Conclusão

Ao longo deste breve ensaio, ficou demonstrado que a decretação ex
officio da prisão preventiva na fase investigativa pode dar ensejo, em determinadas situações, a manifestações conflitantes entre o Ministério Público,
para o qual a Constituição Federal atribuíra privativamente a função de
denunciar (ação penal pública), e o juiz. O art. 311 do CPP, nessa parte, não
foi recepcionado.
Em sendo o órgão constitucionalmente encarregado de iniciar a
persecutio em juízo, o Ministério Público não pode ter a sua esfera de competência comprometida pela manifestação de outro órgão, ainda que judicial.
Assim, resolve-se a contradição em favor da manifestação ministerial.
Entretanto, somente o pronunciamento negativo quanto aos pressupostos da preventiva é que vincula o órgão judicial. Manifestando-se favoravelmente, pode o juiz decidir em um ou outro sentido. Também não é
18

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade policial.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar
a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem.”
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necessário acolher a aquiescência do órgão ministerial acerca dos fundamentos da prisão preventiva.
A Lei 12.403/2011 tentou corrigir a distorção. Porém o legislador
equivocou-se ao proibir, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício na fase pré-processual.
Recomenda-se, por fim, que o Ministério Público seja ouvido antes de
o juiz proferir a decisão, inclusive em caso de representação da autoridade
policial.
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Prescrição penal em momento único:
crimes do Decreto-lei 201/1967
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz1

1 Introdução
A prescrição se trata de causa extintiva da pretensão e, na seara penal,
enseja a extinção da punibilidade do agente (art. 107, IV, do CP).
Tanto na esfera penal como na esfera cível, cuida-se de instituto de
suma importância na consolidação de situações de fato que se prolongam no
tempo, servindo como instrumento de estabilização das relações jurídicas
e, consequentemente, de pacificação social.
Especificamente na seara criminal, a prescrição ostenta vários aspectos merecedores de estudo.
A título de exemplo, pode-se citar o termo inicial, as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas, os prazos, a prescrição retroativa etc.
O Código Penal contém a disciplina geral do instituto.
Entretanto, a legislação extravagante apresenta algumas situações
que, ao menos diante da jurisprudência, ostentam dificuldade para se adequarem perfeitamente à mencionada disciplina geral.
É nesse caso que se enquadra a prescrição quanto aos crimes de
responsabilidade tipificados no Decreto-lei 201/1967, especialmente considerando as diversas sanções a eles cominadas e seus respectivos prazos.
Este pequeno texto se destina a abordar o tema de forma objetiva,
traçando algumas linhas a seu respeito.

2 Disciplina geral da prescrição penal

A prescrição penal está disciplinada basicamente nos arts. 109 a 118
do Código Penal.
1

Juiz federal.
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Eis a redação atual desses dispositivos:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e
não excede a doze;
III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e
não excede a oito;

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não
excede a quatro;
V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois;
VI – em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos
prazos previstos para as privativas de liberdade.
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado
é reincidente.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
§ 2º (Revogado).

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença
final
Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
começa a correr:
I – do dia em que o crime se consumou;
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II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
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III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento
do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para
a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional;
II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da
interrupção deva computar-se na pena.
Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da
pena.

Prescrição da multa
Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa
de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Causas impeditivas da prescrição
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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Causas interruptivas da prescrição
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.
§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção
da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime.
Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se
aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste
artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

Neste momento, interessam-nos principalmente as seguintes regras:
1 – “a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo
o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime” (art. 109, caput, do CP);
2 – “aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos
previstos para as privativas de liberdade” (art. 109, parágrafo único, do CP);
3 – “a prescrição da pena de multa ocorrerá [...] no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa
for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
(art. 114, II, do CP);
4 – “as penas mais leves prescrevem com as mais graves” (art. 118
do CP).
Delas se extrai um princípio geral, segundo o qual, havendo previsão
de pena privativa de liberdade, pelo seu prazo2 deve ser regulada a prescrição quanto a todas as sanções cominadas alternativa ou cumulativamente
para a prática do delito.
E não poderia ser diferente, porquanto:
2

Pelo prazo máximo, se se tratar de prescrição antes de transitar em julgado a sentença condenatória.
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1 – a prescrição é causa extintiva da pretensão de impor sanção penal
ao responsável pela prática do crime;
2 – independentemente da cominação de uma ou mais sanções para
determinado delito, a pretensão estatal de punir seus responsáveis é una e,
como tal, deve se sujeitar a uma única prescrição;
3 – sendo una a pretensão estatal e havendo diversidade de sanções
para o mesmo crime, a prescrição deve se regular pela pena mais grave,
pois é lógico que as sanções mais brandas não podem sobrepor-se às mais
severas para nenhum efeito;
4 – de todas as sanções cominadas no Código Penal e na legislação
penal extravagante — com exceção de algumas hipóteses que admitem pena
de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, “a”, da CF/1988) —,
a pena privativa de liberdade é a mais grave, qualquer que seja o período
de sua duração, pois restringe um dos mais importantes direitos da pessoa
humana: a liberdade3 .
A propósito, Delmanto (2002, p. 242) anota que, “em nossa sistemática, penas mais leves são a multa e a pena restritiva de direitos”.
Conclui-se, assim, que:
1 – havendo pena privativa de liberdade cominada isolada ou cumulativamente com outras sanções (restritivas de direito e/ou multa), o prazo
prescricional deve ser fixado exclusivamente tendo por base o prazo daquela
(art. 109, caput, c/c o art. 114, II, do CP);
2 – havendo somente pena restritiva de direito cominada isolada ou
cumulativamente com multa, o prazo prescricional deve ser fixado tendo
por base exclusivamente o prazo daquela4 (art. 109, parágrafo único, c/c a
inteligência do art. 114, II, do CP);
3 – havendo exclusivamente pena de multa cominada ao delito, o
prazo prescricional é fixado em 2 anos (art. 114, I, do CP).
Nesse sentido, leciona Damásio E. de Jesus (1995, p. 643-644):

3
4

De acordo com o art. 118 do CP, as penas mais leves prescrevem com
as mais graves. As penas mais leves são a multa e as penas restritivas
de direitos.

A liberdade é o segundo direito individual elencado no caput do art. 5º da Constituição Federal,
sendo antecedido apenas pelo direito à vida.
Pois a pena restritiva de direitos é mais severa que a multa.
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Assim, quer se trate de prescrição da pretensão punitiva ou executória,
a multa e as penas restritivas de direitos seguem a sorte das penas
privativas de liberdade.

No mesmo diapasão, ensina Mirabete (2008, p. 916):

Tratando da prescrição da pretensão punitiva, inclusive a intercorrente
e retroativa, o artigo dispõe que as penas mais leves prescrevem com
as mais graves quando há penas cominadas cumulativa ou alternativamente para o ilícito (reclusão e/ou detenção, detenção e/ou restritiva
de direitos, detenção e/ou multa etc.).

3 Prescrição quanto aos crimes de responsabilidade tipificados no
Decreto-lei 201/1967
O art. 1º do Decreto-lei 201/1967 assim dispõe:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito
próprio ou alheio;
Il – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens,
rendas ou serviços públicos;
Ill – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se
destinam;

V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias
em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do
Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;

VII – deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente,
da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos
ou externos, recebidos a qualquer título;
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VIII – contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município
por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
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IX – conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização
da Câmara, ou em desacordo com a lei;
X – alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

XI – adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou
coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
XII – antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII – nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;

XIV – negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de
cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;
XV – deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais,
dentro do prazo estabelecido em lei;

XVI – deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada,
nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor
resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;

XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com
os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei
orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal;
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os
efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite,
condição ou montante estabelecido em lei;

XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os
respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de
operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação,
inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída
anteriormente;
XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou
contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;
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XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes
da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a
autorizou;
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com
limite ou condição estabelecida em lei.

§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos
os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os
demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste
artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio
público ou particular.

Como se vê, além da pena privativa de liberdade (art. 1º, § 1º, do
DL 201/1967)5, da perda do cargo (art. 1º, § 2º, primeira parte, do DL
201/1967)6 e da obrigação de reparar o dano (art. 1º, § 2º, última parte, do
DL 201/1967), a condenação por qualquer dos aludidos crimes ainda enseja
a inabilitação do condenado para o exercício de qualquer outro cargo ou
função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de cinco anos.
E essa inabilitação se qualifica como pena restritiva de direitos cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade, visto que tem natureza
similar à sanção prevista no art. 47, I, do Código Penal7.

Sendo assim, conforme exposto no tópico anterior, a prescrição quanto aos aludidos crimes de responsabilidade deve ser regulada pela pena
privativa de liberdade a eles cominada, alcançando de uma só vez a pretensão estatal de aplicar todas as sanções previstas no preceito secundário da
norma penal incriminadora.

Não obstante isso, a jurisprudência dominante vem, surpreendentemente, adotando entendimento contrário.
5
6
7

A esse respeito, confira-se o teor dos precedentes a seguir:

A pena privativa de liberdade ostenta a natureza de sanção penal (art. 32, I, do CP).

A obrigação de reparar o dano e a perda do cargo se qualificam como efeitos da condenação, à semelhança do disposto, respectivamente, nos arts. 91, I, e 92, I, ambos do Código Penal.
“Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são: I – proibição do exercício de cargo,
função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo [...].”
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DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA DE INABILITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE AMEAÇA OU LESÃO À LIBERDADE LOCOMOÇÃO. INIDONEIDADE
DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.
1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à eventual nulidade do julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de
Justiça ao reconhecer que não se operou a prescrição relativamente à
pretensão que ensejou a aplicação da pena de inabilitação do paciente
para cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos.
[...]
4. A pena de inabilitação para exercício de cargo ou função pública tem
natureza independente e autônoma em relação à pena estabelecida em
razão da prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal, tal
como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (AI-QO n. 379.392/
SP, 1ª Turma, DJ 16/08/2002) [...].
(STF. HC 87375. Relatora ministra Ellen Gracie. Data da decisão:
02/09/2008. DJE 172 de 11/09/2008).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA. PENA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE
LIBER-DADE. PRESCRIÇÃO. PRAZOS DISTINTOS.
A pena de inabilitação para o exercício de função pública é autônoma
em relação à pena privativa de liberdade. Logo, tratando-se de penas
de naturezas jurídicas diversas, distintos, também, serão os prazos
prescricionais, i.e., não sendo a pena de inabilitação acessória da pena
privativa de liberdade, cada uma prescreve a seu tempo (Precedentes
do STF e do STJ). Recurso parcialmente provido.
(STJ. 5ª Turma. RESP 885452. Relator ministro Felix Fischer. Data da
decisão: 18/12/2007. DJE de 14/04/2008, p. 563.)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PERDA DO CARGO E INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. PENAS AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZOS PRESCRICIONAIS
DISTINTOS.
1. As penas previstas no § 2º, do art. 1º, do Decreto-Lei n. 201/67 são
autônomas em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos
os prazos prescricionais. Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte
Superior.
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2. Recurso provido.

(STJ. 5ª Turma. RESP 819738. Relatora ministra Laurita Vaz. Data da
decisão: 12/12/2006. DJ de 12/02/2007, p. 297.)

Conquanto, em regra, seja conveniente prestigiar a jurisprudência
reiterada do Excelso Pretório e das cortes superiores, não há como fazer o
mesmo na matéria em exame.
Com efeito, se a pretensão estatal de impor sanções ao responsável
por determinado crime é una, a respectiva prescrição também o deve ser,
repercutindo por inteiro e de uma só vez em todas as penas cominadas para
o delito.
Daí porque deve incidir o disposto no art. 118 do Código Penal, segundo o qual “as penas mais leves prescrevem com as mais graves”.
Portanto, é evidente que o aludido entendimento jurisprudencial
merece ser revisto.
Nesse diapasão, embora por fundamentos diferentes, já começaram
a surgir decisões de tribunais, inclusive do próprio STJ, refutando a tese da
prescrição independente para cada uma das penas cominadas nos parágrafos
do art. 1º do Decreto-lei 201/1967.
Sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO
MINISTERIAL INTERPOSTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. DECRETO-LEI 201/67. INABILITAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO PÚBLICA. TEXTO EDITADO HÁ 42 ANOS, QUANDO O BRASIL
SE SUBMETIA A REGIME DE EXCEÇÃO. TODA DECISÃO DEVE SER
FUNDAMENTADA. REFORMA DA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL
EM 1984. EXTINÇÃO DAS PENAS ACESSÓRIAS. A ESPÉCIE SE REGULA
AGORA PELO ART. 92, I, “a”, DO CÓDIGO PENAL. A DECRETAÇÃO DA
PERDA DE CARGO OU FUNÇÃO NÃO GUARDA NATUREZA RETRIBUTIVA, MAS, SIM, PREVENTIVA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso ministerial interposto no último dia do prazo, pelo que
merece ser conhecido.

210

2. Prefeito condenado a três meses de detenção, incurso nas penas do
art. 1º, XIV, do Decreto-lei n. 201/07, mas reconhecida a extinção da
punibilidade pela espécie, por força do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva.
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3. Rejeita-se a tese de que se deveria impor a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, porquanto a espécie, nesse tema, não
mais se regula pelo Decreto-lei 201/67, mas, pelo atual artigo 92, I, “a”,
do Código Penal, mais benigno e, portanto, retroagindo, para alcançar
situações pretéritas.

4. Imposta a pena de 3 meses de detenção e declarada extinta a punibilidade do crime, não cabe a decretação de inabilitação para o exercício
de cargo ou função pública.
5. Rejeitada a matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao
recurso.

(STJ. Sexta Turma. REsp 758454/PR. Relator p/ acórdão: ministro
Celso Limongi [desembargador convocado do TJ/SP]. DJe 07/06/2010.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.– CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
EX-PREFEITO – ART. 1º, VII, DO DECRETO-LEI 201/67 – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, PELA PENA EM ABSTRATO,
ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PENAS DE PERDA DO
CARGO E INABILITAÇÃO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, APLICADAS SOMENTE EM
DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, INEXISTENTE, NA ESPÉCIE – ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI 201/67 – RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, PELA PENA
EM ABSTRATO, QUANTO AO CRIME DO ART. 1º, VII, DO DECRETO-LEI 201/67 – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APENAS QUANTO À PERDA DE CARGO E
À INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
I – Findo o prazo para a prestação de contas de convênio, pelo réu, em
31/05/1999, consumou-se, em 30/05/2007, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em abstrato, para apurar o suposto
crime previsto no art. 1º, VII, do Decreto-lei 201/67, pelo decurso do
prazo de mais de oito anos entre a data do fato e a do oferecimento da
denúncia, em 06/11/2007 (art. 109, IV, do CP).
II – Do disposto no § 2º do art. 1º do Decreto-lei 201/67 resta claro
que a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, constituem consequências da condenação pela prática dos crimes previstos
no art. 1º do mesmo diploma normativo.
III – “A perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
é efeito da condenação de prefeito municipal por crime de responsa-
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bilidade previsto no art. 1º do Decreto-Lei 201/67, sendo, portanto,
de aplicação obrigatória.” (STJ, REsp 762832/PR, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, 5ª Turma, unânime, DJe de 07/02/2008, p. 1).

IV – O colendo STF e o egrégio STJ, ao apreciarem a natureza das penas
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto-lei 201/67 — decorrentes
de anterior condenação —, consideraram autônomas as reprimendas,
com diferentes prazos prescricionais, em face do disposto nos arts. 43,
V, 44 e 109, parágrafo único, do Código Penal (STF, AI 379.392-2 QO/
SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJU de 16/08/2002;
STJ, REsp 885452/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, unânime, DJe
de 14/04/2008). Nos referidos precedentes — diferentemente da
hipótese sub examine —, já havia ocorrido anterior condenação do
réu por crime previsto no Decreto-lei 201/67, com imposição de uma
das penas privativas de liberdade, mencionadas no § 1º do art. 1º
do referido Decreto-lei 201/67, e com aplicação compulsória das penas previstas no § 2º do art. 1º do referido diploma legal, consectário
lógico da condenação. Com a ocorrência da prescrição da pretensão
executória, quanto ao crime do Decreto-lei 201/67, pela pena in concreto, de forma retroativa, relativamente à pena privativa de liberdade,
entendeu-se, a teor do disposto nos arts. 43, V, 44 e 109, parágrafo
único, do Código Penal, pela autonomia da pena de inabilitação, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública,
pena imposta na sentença condenatória e que, com a Reforma de 1984
(Lei 7.209/84), adquiriu o status de pena restritiva de direitos (art.
43, V, do Código Penal) — que é autônoma (art. 44 do Código Penal)
—, a ela se aplicando, de modo independente, os mesmos prazos de
prescrição previstos no art. 109 do Código Penal (art. 109, parágrafo
único, do Código Penal).

V – Assim, no caso dos autos, consumada a prescrição da pretensão
punitiva do Estado, pela pena em abstrato, em relação ao crime do art.
1º, VII, do Decreto-lei 201/67, em 30/05/2007, antes mesmo do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, em 06/11/2007,
inconcebível é a pretensão de ver recebida a peça acusatória, quanto
à perda do cargo e à inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para
o exercício de cargo ou função pública, previstas no § 2º do art. 1º
do Decreto-lei 201/67 e só aplicavéis em decorrência de condenação
definitiva em qualquer dos crimes previstos no art. 1º do Decreto-lei
201/67, como resulta claro da dicção do § 2º do art. 1º do mencionado
diploma legal.
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(TRF 1ª Região. Terceira Turma. RSE 2007.37.01.001721-0/MA.
Relatora: desembargadora federal Assusete Magalhães. e-DJF1 de
17/07/2009, p. 47.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EX-PREFEITO.
ARTIGO 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/67 (UTILIZAR-SE, INDEVIDAMENTE, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU
SERVIÇOS PÚBLICOS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA ESPÉCIE RETROATIVA PELA PENA ‘IN CONCRETO’. OCORRÊNCIA.
LAPSO TEMPORAL (CP, ARTIGO 109, V). EFEITOS DA CONDENAÇÃO
DEFINITIVA: PERDA DE CARGO E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ELETIVO OU NOMEAÇÃO (ARTIGO
1º, PARÁGRAFOS 1º e 2º, do DECRETO-LEI N. 201/67). PENAS ACESSÓRIAS À PENA PRINCIPAL DE RECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. 1 – Havendo
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o
prazo prescricional é aferido com base na pena in concreto (CP, Arts.
109, IV c/c 110, parágrafos 1º e 2º), que, no caso, foi de 03 anos de
reclusão. 2 – Em face da pena aplicada (3 anos de reclusão), o lapso
temporal observado entre o fato delituoso (20 de junho de 1996) e
o recebimento da denúncia (fls. 07 – volume 3) – 11 de novembro
de 2005, excede o prazo legal dos 08 anos previsto no CP, Art. 109,
IV, dando ensejo ao reconhecimento da prescrição. 3 – Aplicam-se
os comandos dos artigos 114 e 118 do Código Penal, em relação à
pena de multa e as restritivas de direito, pois prescrevem com as mais
graves. 4 – Consoante dicção do Artigo 1º do Decreto-Lei n. 201/67,
a inabilitação para o exercício do cargo ou função pública somente
encontra espaço após a condenação definitiva do acusado, aquela pena
(de inabilitação) seria efeito desta (condenação), ou seja, constitui
efeito da condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos no
Artigo 1º do referido comando legal. 5 – A perda do cargo pelo prazo
de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo
ou nomeação — sujeitam-se, também, no mesmo prazo estabelecido
para a pena privativa de liberdade, à prescrição, pois, se a pretensão
punitiva no concernente à pena principal desapareceu em consequência do transcurso do prazo estabelecido em lei, aquilo que constitui
em seu consectário não pode continuar sem ela existir. 6 – Em face
do decreto extintivo da punibilidade, julga-se prejudicado o exame de
mérito do recurso interposto, conforme enunciado da Súmula n. 241
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do TFR. 7 – Extinção da Punibilidade do acusado face à ocorrência da
prescrição retroativa e apelação prejudicada.

(TRF 5ª Região. Primeira Turma. ACR 7049. Relator: desembargador
federal Rogério Fialho Moreira. DJE de 30/04/2010, p. 136.)

4 Conclusão
Do exposto, conclui-se que:
1 – a prescrição penal é causa extintiva da pretensão estatal de impor
sanção ao responsável pela prática do crime;
2 – independentemente da cominação de uma ou mais sanções para
determinado delito, a pretensão estatal de punir seus responsáveis é una e,
como tal, deve se sujeitar a uma única prescrição;
3 – sendo una a pretensão estatal e havendo diversidade de sanções
para o mesmo crime, a prescrição deve se regular pela pena mais grave;
4 – de todas as sanções cominadas no Código Penal e na legislação
penal extravagante — com exceção de algumas hipóteses que admitem pena
de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, “a”, CF/88) —, a pena
privativa de liberdade é a mais grave, qualquer que seja o período de sua
duração.
Consequentemente, apesar da existência de forte entendimento jurisprudencial em sentido contrário, impõe-se reconhecer que a prescrição
relativa aos crimes de responsabilidade tipificados no Decreto-lei 201/1967
deve ser regulada pelo prazo da pena privativa de liberdade (pena mais
grave), inclusive quanto à inabilitação para o exercício de qualquer outro
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de cinco anos.
Daí porque se afigura necessária uma revisão do entendimento jurisprudencial dominante acerca do assunto.
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O Estado contra a corrupção
Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida1

O presente artigo visa a sugerir medidas de combate à corrupção.
Para tanto, o Estado brasileiro não pode se valer apenas da criação de tipos
penais incriminadores, mesmo porque a legislação pátria tem uma abrangência satisfatória no que tange à criminalização de condutas corruptoras
e corruptivas, seja no Código Penal Brasileiro (CP), seja na legislação extravagante, a exemplo da corrupção passiva (art. 317 do CP), corrupção ativa
(art. 333 do CP), peculato (art. 312 do CP), fraudes nas licitações (arts. 88
a 98 da Lei 8.112/1990) etc. Com efeito, há medidas que consistem em um
plus com relação à mera existência de tipos penais e que visam a garantir
que a punição às condutas criminosas seja mais eficiente. Esse o objeto do
nosso estudo.
O referencial adotado será a Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção – CNUCC2, ratificada pelo Decreto Legislativo 348, de 18/05/2005,
e promulgada pelo Decreto Presidencial 5.687, de 31/01/2006. É que, em que
pese o discurso oficial de esforços concentrados para se prevenir e rechaçar
a corrupção, nesse ponto, o Brasil ainda não adotou todas as medidas a que
se obrigou pelo citado instrumento internacional.

1 Cooperação das empresas no combate à corrupção

O oferecimento de propinas a políticos por empresas interessadas em
fraudar licitações ou obter outras vantagens perante o governo está na ordem
do dia. A imprensa não tem tido dificuldades em retratar o funcionamento
desses esquemas, e a sociedade se pergunta acerca da possibilidade de se
diminuir a promiscuidade entre os setores privado e público.
1
2

Juíza federal substituta.

Disponível em: <http://www.unodc.org/pdf/brazil/ConvONUcorrup_port.pdf>. Acesso em: 27 jul.
2012.
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A CNUCC, em seu art. 12, dispõe que cada Estado-Parte promoverá
a formulação de normas e procedimentos com o objetivo de salvaguardar a
integridade das entidades privadas pertinentes, incluídos códigos de conduta
para o correto, honroso e devido exercício das atividades comerciais e de
todas as profissões pertinentes e para a prevenção de conflitos de interesses,
assim como para a promoção do uso de boas práticas comerciais entre as
empresas e as relações contratuais das empresas com o Estado.
A fim de cumprir essa finalidade, a legislação dos Estados Unidos já
previa punições elevadas aos corruptores. Todavia, a recente Lei Frank-Dodd,
de 05/01/20103, deu um passo a mais: criou um fundo de mais de 450 milhões de dólares para premiar os delatores de suborno a políticos, inclusive
no exterior. A ideia é simples: estender a fiscalização contra a corrupção para
dentro das próprias empresas; e a forma mais ainda: incentivo econômico.
O benefício econômico a ser auferido pelo delator de informação exclusiva e decisiva para a descoberta do delito pode chegar a 30% do valor da
multa aplicada, caso seja superior a US$ 1 milhão. Como qualquer funcionário
passa a ser visto como um delator em potencial, é de se esperar que as empresas adotem uma postura mais ética e medidas internas para prevenir que
seus empregados cometam atos de corrupção, assim como outras empresas
filiadas. De fato, a responsabilidade da lei se estende às terceirizadas: se uma
multinacional norte-americana, por exemplo, negociar a venda de software
com uma empresa brasileira que pagou suborno a políticos brasileiros para
se beneficiar de uma licitação, também será punida e o delator, premiado.
A Lei Frank-Dodd estende a eficácia da delação premiada. Ora, no
Brasil, tais delações pressupõem que o delator também seja autor dos fatos
criminosos, uma vez que as sanções premiais oferecidas pela legislação se
referem sobretudo à redução da pena. Sucede que, muitas vezes, o pagamento
de propinas faz parte da política da empresa, de modo que toda a sua rede
de funcionários está familiarizada com o funcionamento do esquema, ainda
que, dificilmente, a secretária ou o copeiro fosse denunciado criminalmente.
Ou seja, na sistemática atual, esses profissionais não teriam interesse em delatar a prática de corrupção; porém, no sistema americano, obteriam enorme
vantagem em cooperar com o combate à corrupção. Dessarte, uma iniciativa legislativa semelhante evitaria que as empresas se profissionalizassem
3

Disponível em: <http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>. Acesso em: 27 jul.
2012.
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no ramo das propinas, sendo que, muitas vezes, o seu único diferencial no
mercado é o conhecimento dos políticos que cultuam e adotam essa prática.

2 Proteção a testemunhas, peritos, vítimas e ao denunciante

Somente há se falar em um sistema processual penal apto a punir os
delitos relacionados à corrupção se houver um sistema especial de proteção
a testemunhas, peritos, vítimas e denunciante.
A teor dos arts. 32 e 33 da CNUCC, cada Estado-Parte adotará medidas apropriadas para proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de
represália ou intimidação as testemunhas, vítimas, denunciante e peritos que
prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a convenção, assim como seus familiares e demais pessoas próximas. Tais medidas
poderão consistir, entre outras, em estabelecer: a) procedimentos para a
proteção física dessas pessoas, incluída, na medida do necessário e do possível, sua remoção, e para possibilitar a proibição total ou parcial de revelar
informação sobre sua identidade e paradeiro; e b) normas probatórias que
permitam que as mencionadas pessoas prestem testemunho sem pôr em
perigo a sua segurança pessoal, mediante, a saber, o uso de tecnologias de
comunicação, como a videoconferência.

3 Responsabilização das pessoas jurídicas

Os crimes relacionados à corrupção são amiúde cometidos por meio
de pessoas jurídicas. Não obstante, o ordenamento jurídico pátrio não tem,
de forma eficaz, conseguido responsabilizá-las por tais práticas.
A CNUCC, em seu art. 26, prevê a ampla responsabilização dessas
entidades, civil, administrativa ou penal, inclusive, com sanções monetárias.
Cumpre mencionar que a dita convenção prevê a sua responsabilização penal
pela prática de delitos relacionados à corrupção, sem prejuízo da responsabilidade penal das pessoas físicas.
Entretanto, a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988
(CF) admitiu a responsabilidade penal das pessoas jurídicas tão somente
com relação aos delitos ambientais (art. 225, § 3º), regulamentado pelo art.
3º da Lei 9.605/1998, e aos crimes contra a ordem econômica e financeira
e contra a economia popular (art. 173, § 5º), que sequer foi objeto de regulamentação. Vale destacar que não há notícia de emenda à Constituição
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que tenha o intuito de incluir no texto constitucional novo dispositivo que
atribua responsabilidade penal às pessoas jurídicas por infrações penais
relacionadas à corrupção.
Não obstante a inércia brasileira, de acordo com o art. 26.1 e 26.2
da CNUCC, cada Estado-Parte deveria adotar as medidas necessárias a fim
de estabelecer a responsabilidade penal, civil ou administrativa de pessoas jurídicas por sua participação nos delitos qualificados de acordo com a
aludida convenção.

4 A passividade do povo brasileiro e denúncia anônima

O ex-senador Luiz Estevão, que, acusado de desviar vultosas quantias
durante a construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, estava
com os bens bloqueados, promoveu o casamento de sua filha em 2005, num
badalado evento social em Brasília para 2.500 convidados4.
Esse fato serve para ilustrar que a aceitação social dos corruptos se
verifica em todas as classes sociais. A passividade do povo brasileiro, nesse
ponto, pode ser resumida na máxima “ele rouba, mas faz”. É claro que não
se defende aqui a condenação sumária dos que respondem a processos por
crimes pertinentes à corrupção. Assim como com relação a qualquer delito,
vigora o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência.
Sucede que o que se vê, nas mais das vezes, nas colunas sociais, é que
a pecha de corrupto não rende ao acusado qualquer ônus social. Políticos
que a carregam reelegiam-se (antes da Lei da Ficha Limpa) sem qualquer
constrangimento; muito pelo contrário, como se fossem celebridades dignas
de admiração.
Em contraponto à realidade pátria, o Estado brasileiro se obrigou,
pela citada convenção contra a corrupção, a realizar atividade de informação
pública para fomentar a intransigência à corrupção, assim como programas
de educação pública, incluídos programas escolares e universitários. É o que
se propõe: em lugar de passividade, intransigência; em lugar de aceitação
social, a desconfiança.
Não podemos nos curvar à crença de que a confusão entre o público
e o privado faz parte da cultura do Brasil. Campanhas de conscientização
4

Disponível em: <http://www.terra.com.br/istoegente/300/corte/index.htm>. Acesso em: 27 jul.
2012.
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promovidas pelo governo deveriam educar acerca da gravidade da corrupção
e da ameaça que ela representa, demonstrando que cada cidadão pode ter
um papel ativo na luta contra esse mal.
Nesse passo, a Convenção das Nações visa a fomentar a participação
ativa da sociedade civil na prevenção e no combate contra a corrupção. Entre
as medidas a que o Estado brasileiro se obrigou, merece destaque a garantia
de fácil acesso do público aos órgãos pertinentes de luta contra a corrupção
“para a denúncia, inclusive anônima, de quaisquer incidentes que possam
ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a
presente convenção” (art. 13.2).
Impende notar-se que o aludido instrumento internacional salientou a proteção a ser dada contra todo trato injusto às pessoas que denunciem ante as autoridades competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis,
quaisquer feitos relacionados com os delitos qualificados de acordo com a
convenção (art. 33).
Não obstante, no julgamento do Mandado de Segurança 24.405-4/DF,
julgado em 03/12/2003, o Pleno considerou inconstitucional dispositivo do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União que não aceitava denúncia apócrifa, mas que possibilitava que o sigilo quanto à autoria da denúncia
fosse oposto ao denunciado. Extrai-se do voto condutor do aresto: “Dir-se-á
que, no caso, a denúncia não foi anônima. Isto é verdade, relativamente ao
poder público, vale dizer, relativamente ao Tribunal de Contas da União.
Relativamente, entretanto, ao denunciado, ela é anônima. Por ser anônima,
relativamente ao denunciado, não poderia este adotar contra aquele que
causou gravame à sua imagem, as providências que a Constituição autoriza.
[...] Convém registrar que, protegido o denunciante pelo sigilo, isso pode redundar no denuncismo irresponsável, que constitui comportamento torpe”.
Vê-se, pois, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal vai de
encontro ao que consagrado no âmbito internacional.

5 Tribunal de Apelação de Licitações

É certo que as contratações públicas constituem um dos temas mais
sensíveis no que toca à corrupção. Tampouco há dúvidas de que o Estado
brasileiro necessita reformular o seu sistema de licitações e contratos administrativos. Por outro lado, não há consenso sobre qual melhor modelo
deveria ser implantado.
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Nessa discussão, cumpre relembrar que a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção, em seu art. 9.1.d, prevê a criação de um sistema
de apelação administrativo para garantir o julgamento administrativo por
órgão especializado no referido procedimento. Prevê também, para o pessoal encarregado da contratação pública, procedimentos de pré-seleção e
requisitos de capacitação próprios (art. 9.1.e).
Cumpre, outrossim, ressaltar que essas medidas somente seriam
eficazes se a União adotasse, com relação aos convênios firmados com estados e municípios, uma postura mais proativa no que tange à fiscalização
das verbas a eles repassadas.

6 Medidas quanto aos agentes públicos

Depreende-se do texto da aludida convenção que existem medidas
a ser adotadas por cada Estado-Parte para prevenir que os agentes públicos, tanto servidores públicos quanto agentes políticos, sejam facilmente
corrompidos.
Nesse contexto, é que o Brasil se obrigou a remunerar os agentes
públicos, de forma adequada (art. 7.1.c), bem como a promover o aumento
e a difusão dos conhecimentos em matéria de prevenção de corrupção (art.
6.1.b), inclusive nos programas de formação e capacitação dos funcionários
públicos (art. 7.1.d). Obrigou-se também a avaliar medidas e sistemas para
facilitar que os funcionários públicos denunciem todo ato de corrupção às
autoridades competentes quando tenham conhecimento deles no exercício
de suas funções (art. 7.4).
Saliente-se também acerca da necessidade de se adotarem medidas
legislativas e administrativas apropriadas para aumentar a transparência
relativa ao financiamento de candidaturas a cargos públicos eletivos e ao
financiamento de partidos políticos (art. 7.3).

Conclusão

As medidas propostas não constituem panaceia alguma. Entretanto,
a sua discussão poderia ser o primeiro passo para o fortalecimento da prevenção e do combate à corrupção em nossa pátria. De fato, para se atingir tais
objetivos, o ponto de partida adotado, efetivamente, deve ser a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção, haja vista o reconhecido caráter
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transnacional desses delitos, seja na realização de negócios internacionais,
seja na lavagem do dinheiro obtido com tais práticas. Uma prática isolada
de um Estado em pouco contribuiria para se rechaçar tais práticas.
Cabe salientar, ao fim, que o Brasil somente se tornará um país mais
justo, com melhor distribuição de renda e maior desenvolvimento social
e econômico, se houver uma diminuição significativa do escoamento injustificado de dinheiro público para o pagamento de propinas a políticos e
funcionários públicos. A corrupção enfraquece a democracia e a ética, assim
como o próprio Estado de direito. Daí a necessidade para se resolver ou, ao
menos, amenizar esse mal de empenho de toda a sociedade brasileira, em
especial, do Poder Judiciário.
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A criminalidade organizada e as
novas técnicas de investigação
Marllon Sousa1

1 Introdução
A globalização, fenômeno caracterizado pelo expansionismo do capitalismo, com a transnacionalidade quase instantânea das práticas comerciais
e consequente eliminação de diversas barreiras, antes existentes, tais como
comerciais, físicas, nas comunicações etc., constitui marco importante nas
relações sociais da última década do século XX, com reflexos em toda a sociedade internacional contemporânea.
Como não poderia deixar de ser, o direito também sofreu sérias influências da globalização, com a readequação de conceitos ultrapassados
pela evolução social, bem como com a criação de novos institutos que se
mostrem aptos à tutela de novas situações.
Em relação ao direito penal e ao processo penal, mais especificamente
este último, mostrou-se necessária melhor instrumentalização da persecução
penal em relação aos delitos cometidos pelas organizações ou grupos criminosos, nova faceta do direito macrocriminal, sem fronteiras, com práticas
extremamente organizadas e concatenadas, no cometimento de delitos.
Dito isto, este texto tem a intenção de abordar, de forma sucinta,
as chamadas novas técnicas de investigação, bem como sua aplicabilidade
em relação à persecução criminal de delitos cometidos por organizações
criminosas e sua adequação ao devido processo legal, presente na ordem
constitucional pátria.
Para tanto, num primeiro momento será trazido à baila o conceito
de organização ou grupo criminoso.
Numa segunda etapa, também com palavras rápidas e sem descer às
minúcias, que fogem ao objeto deste artigo, serão abordadas as modalida1

Juiz federal substituto.
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des das denominadas técnicas especiais de investigação e sua previsão no
ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, será trazida à baila uma sucinta argumentação sobre a necessidade de novos meios de combate ao crime organizado, com a devida reestruturação de uma persecução penal, adequada aos postulados de uma nação
que tem como primado o respeito e obediência a uma ordem democrática.

2 Organização criminosa: que conceito adotar?

Com o desenvolvimento social, acompanhado pela expansão tecnológica, tornou-se indispensável a tutela penal de novos interesses; que antes
não se mostravam necessários resguardar. A criminalidade, antes localizada,
passou a ter ares de macrocriminalidade, atingindo, em alguns casos, diversos
países, com a atuação cosmopolita das chamadas organizações criminosas.
A respeito desta nova roupagem das práticas delituosas, relata José
Paulo Baltazar Júnior que:

Não há como negar, porém, que a globalização econômica, a criação
de zonas de livre comércio e livre circulação de bens e pessoas, com a
supressão ou diminuição dos controles fronteiriços e alfandegários, o
liberalismo econômico e a consequente desregulamentação de vários
mercados, a queda da cortina de ferro, o avanço tecnológico e a queda
nos custos das telecomunicações e transportes, a popularização da
informática e da internet, as redes bancárias mundiais e as diferenças
de bem-estar entre países ricos e pobres criaram uma nova realidade
para a sociedade e, como parte dela, para as práticas delituosas organizadas transnacionais, que encontraram nessa nova realidade social
o caldo ideal para sua expansão. (BALTAZAR JUNIOR, p. 83.)

Na tentativa desesperada de combater a macrocriminalidade, mal
que assola o mundo inteiro nos dias atuais, a Convenção das Nações Unidas
para Repressão do Crime Organizado, Convenção de Palermo, estabeleceu o
norte a ser seguido no duro trabalho de exterminar a ação de grupos criminosos, definindo conceitos e criando parâmetros para a normação interna
de cada Estado-Parte.
Apesar dos critérios básicos a serem seguidos pelos Estados-Parte,
na regulamentação do combate às organizações criminosas, diversos países,
entre os quais o Brasil, ainda não criaram um tipo penal específico definindo
o que caracteriza uma organização criminosa.
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Sobre esta problemática, Baltazar Júnior afirma que:

[...] O rumo da internacionalização do conceito de crime organizado
atravessou, e ainda atravessa, dificuldades, motivadas pela verdadeira
obsessão em relação ao paradigma mafioso e pelo fato de não serem
levados em consideração os diferentes paradigmas de organizações
criminosas, [...]

Como paradigmas de organização criminosa, Baltazar Júnior apresenta o modelo mafioso ou tradicional, o paradigma de rede, o paradigma
empresarial e o paradigma endógeno, cujas definições e minúcias fogem ao
âmbito do presente trabalho, indicando-se o citado autor, para aprofundamento do leitor no assunto.
A partir de tais paradigmas seria possível encontrar o chamado núcleo essencial, presente em qualquer organização criminosa, com os seguintes traços: pluralidade de agentes, estabilidade ou permanência, finalidade
de lucro e organização.
Na esteira destes requisitos, o PL 6.578/2009, em trâmite na Câmara
dos Deputados, define organização criminosa como a associação de três ou
mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja
pena máxima seja superior ou igual a quatro anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
Portanto, feitas estas considerações, ainda ausente tipificação expressa na legislação pátria, para fins deste trabalho será adotado o conceito
do art. 2º da Convenção de Palermo, cujos preceitos foram incorporados ao
nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo 231/2003 e Decreto
5.015/2004.

3 Técnicas especiais de investigação no devido processo penal

A investigação é um instrumento colocado à disposição do Estado
como meio hábil à comprovação da ocorrência de ilícitos, sejam eles civis,
administrativos ou criminais.
Nas palavras de Felipe Pinto Martins Pinto (2006, p. 35-40), a busca
da verdade ideal e da realidade dos fatos deve sempre iluminar a mente dos
operadores do direito, como diretriz ética a ser seguida, não devendo o seu
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papel ultrapassar esse patamar, sob pena de tornar falaciosa a aplicação do
direito.
Dito isto, no âmbito criminal, pode-se dizer que os meios tradicionais, ou ordinários, de investigação são técnicas amplamente difundidas na
legislação e utilizadas pela autoridade policial, e também pelo Ministério
Público, posto ser este o dominum litis, não podendo jamais lhe ser negada
esta atribuição, a fim de que se descubra a verdade dos fatos, com a consequente responsabilização dos culpados e absolvição dos inocentes.
Neste âmbito, podem ser citadas as técnicas de interrogatório, campana, oitiva de pessoas, exames de bens etc.
Todavia, não se pode olvidar, conforme já relatado em outras passagens deste texto, que, em tempos de criminalidade organizada, muitas vezes,
para não dizer quase sempre, tais métodos tradicionais de investigações se
revelaram incipientes à instrumentalização de uma ação penal que resultasse em uma sentença penal condenatória, dentro dos parâmetros do devido
processo legal, exigidos pelo Estado democrático de direito.
Atenta às alterações da manifestação da criminalidade contemporânea, a ONU promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado, conhecida como Convenção de Palermo, na qual há a previsão
de novas técnicas de combate ao crime transnacional, devendo os países
signatários e aderentes tomar as medidas internas necessárias a colocar em
prática suas disposições.
Entre os diversos aspectos tratados, a Convenção de Palermo consignou no texto de seu art. 20, “1”, atenção às técnicas especiais de investigação,
conforme se segue:
Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico nacional o
permitirem, cada Estado Parte, tendo em conta as suas possibilidades
e em conformidade com as condições prescritas no seu direito interno,
adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a
entregas vigiadas e, quando o considere adequado, o recurso a outras
técnicas especiais de investigação, como a vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância e as operações de infiltração, por parte das
autoridades competentes no seu território, a fim de combater eficazmente a criminalidade organizada.

Mediante o exame do texto acima, afere-se que as chamadas técnicas
especiais de investigação constituem rol exemplificativo, cuja adequação ca228
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suística deva ser feita por cada Estado-Parte, respeitado os preceitos básicos
do ordenamento jurídico local.
No âmbito nacional, foram adotadas algumas medidas para colocar
em prática as técnicas especiais, entre as quais podem ser citadas a interceptação telefônica e de dados, regulamentada pela Lei 9.296/1996, bem
como o cruzamento de informações bancárias, cujos preceitos estão na Lei
9.613/1998 e LC 104/2001.
Todavia, no que tange à regulamentação das atividades de infiltração
policial, nossa legislação ainda se mostra incipiente, pois existem apenas
alguns poucos artigos em leis esparsas, como previsto nas Leis 9.034/1995
e 11.343/2006, arrolando a infiltração policial como técnica especial de
investigação sem, contudo, descer às minúcias de sua regulamentação.
Portanto, ainda é preciso regulamentar adequadamente a técnica
de infiltração policial, a fim de delimitar a amplitude de sua utilização, cujo
diploma deverá necessariamente abordar os seguintes pontos nodais: os órgãos seriam responsáveis pela sua autorização, acompanhamento e execução;
os limites a serem seguidos; os direitos e garantias inexpugnáveis do investigado e do agente infiltrado; aplicabilidade ou não das causas de exclusão
do delito, bem como da ingerência do princípio da proporcionalidade etc.
Noutro giro, não se pode esquecer que estes métodos especiais de
investigação somente devem ser levados a cabo em casos de crimes graves
ao Estado nacional, do ponto de vista econômico, político ou social, sob pena
de mácula aos preceitos definidores do devido processo penal na busca de
uma verdade processual calcada na proporcionalidade das medidas adotadas
no combate à criminalidade organizada.

4 Conclusão

Analisados os apontamentos feitos nos tópicos anteriores, as conclusões a que se chegam são as seguintes:
• O crime organizado é decorrência lógica do capitalismo globalizado,
necessitando de repressão eficaz e, de certa forma uniforme, por
parte dos membros da comunidade internacional;
• Como forma de combate à criminalidade organizada, até que seja
criada definição legal do que seja grupo ou organização criminosa,
há de ser adotada como conceito a definição constante na Convenção de Palermo para combate ao crime transnacional.
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• As técnicas clássicas de investigação mostram-se, na maior parte
das vezes, incipientes à instrução processual de crimes praticados
por organizações criminosas, devendo ser adotadas as chamadas
técnicas especiais de investigação.
• É preciso uma adoção criteriosa da utilização das técnicas especiais
de investigação, de modo a não se utilizar, durante a busca da
verdade processual, meios desproporcionais aos fins do processo,
respeitando-se os postulados constitucionais do Estado democrático de direito.
• É preciso a aprovação de diploma legal prevendo a definição de
crime organizado e das efetivas técnicas ao seu combate, entre as
quais se torna imprescindível a delimitação dos contornos para a
utilização da infiltração policial.
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Lei 12.403/2011: acertos e erros da regulamentação
da cautela penal
Rodrigo Esperança Borba1

A presente reflexão se destina apenas a apontar primeiras impressões
sobre a Lei 12.403, promulgada em 04/05/2011 (publicada no dia seguinte
para viger após sessenta dias)2, que altera dispositivos do Código de Processo
Penal “relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais
medidas cautelares, e dá outras providências” para contribuir com o debate
que já se inicia no meio jurídico.
De início, até porque os métodos histórico e teleológico são
indispensáveis a uma boa interpretação de texto legal, cabe registrar que o
inegável intuito do legislador foi o de positivar a restrição ao cabimento da
prisão cautelar, na esteira do que já vinha propalando o Supremo Tribunal
Federal – STF.
E, em assim fazendo, acabou o legislador por revitalizar o instituto da
fiança e por expressamente municiar o magistrado com a disponibilidade de
outras medidas cautelares menos drásticas que deverão ser adotadas com
prioridade em relação à prisão.
Passa-se a apontar o que se entende por erros e acertos do legislador
da Lei 12.403/2011.

1º acerto – Positivação de medidas cautelares diversas e
subsidiariedade da prisão

O legislador ordinário positivou o que o Supremo Tribunal Federal
está exausto de propalar: que no processo penal a prisão antes do trânsito
1
2

Juiz federal substituto.

Lei 12.403, de 04/05/2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 03/10/1941 – Código de
Processo Penal, relativos à prisão processual, �iança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Lei/L12403.htm. Acesso em: 30 jul. 2012.
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em julgado de sentença condenatória só tem lugar legitimamente quando
presente requisitos cautelares que apontem sua absoluta necessidade.
Como cediço, o direito penal moderno, conforme construção doutrinária e jurisprudencial, deve ser utilizado pelo Estado como último meio
persuasório a pretender fazer com que o indivíduo mantenha sua conduta
em consonância com o ordenamento jurídico. É, pois, a ultima ratio.
Como extrema ratio desta ultima ratio surge a prisão, ou seja, o encarceramento daquele sujeito sob o qual recai suspeita de ter cometido crime
(no caso das prisões provisórias), ou contra o qual, após o devido processo
legal, o Estado já tenha firmado convicção quanto à sua atuação criminosa
(no caso de condenação transitada em julgado).
Note-se que a prisão é — em ambas as modalidades acima descritas
— uma medida de evidente caráter excepcional no ordenamento jurídico
pátrio, em razão de princípios insculpidos na Carta Magna e de comandos
concretizadores destes presentes na legislação ordinária.
De fato, o estado de inocência que deve imperar até o definitivo julgamento de um processo penal está consagrado no art. 5º, LVII, da CF/1988,
havendo, de resto, notória preocupação do constituinte em demarcar rigidamente as hipóteses de cabimento da medida prisional (abarcando, aqui,
a pena e a medida cautelar) e a forma de sua execução (art. 5º, XLV, XLVI,
XLVIII, XLIX, L, LIV, LXI a LXVIII), tudo em consonância com o princípio maior
da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Lei Maior.
Assim, neste contexto, muitos magistrados já deixavam de decretar a
prisão quando era possível uma medida alternativa que suprisse a contento
as necessidades para que o processo gerasse uma prestação jurisdicional
efetiva ao final. São conhecidos, por exemplo, casos de retenção de passaporte de estrangeiro que, sem domicílio ou trabalho em nosso país, aqui teria
cometido determinado crime. Isso bastava ao asseguramento da aplicação
da lei penal, sendo desnecessária a prisão (foi o que ocorreu, v.g., no caso do
acidente aéreo que envolveu pilotos norte-americanos em jato que se chocou
com avião de grande porte de companhia brasileira, como mencionado em
julgamento da Terceira Seção do STJ no CC 72.283-MT).
Então o que fez o legislador ordinário foi positivar isso no art. 319
do CPP elencando várias medidas cautelares que devem ser adotadas com
prioridade sobre a prisão, sendo que a mencionada entrega de passaporte
foi prevista expressamente no art. 320 do mesmo diploma.
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A prisão cautelar, ou seja, aquela aplicada antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, deve sempre, como o próprio nome indica, ter
finalidade meramente de acautelar o processo ante determinadas situações
concretas. Isto é, objetiva garantir o alcance de uma prestação jurisdicional
efetiva, útil.
Assim: se o réu/investigado segue praticando crimes colocando em
risco a “garantia da ordem pública”, deve ser impedido; se coage testemunhas
ou altera provas, de modo a se tornar inconveniente à instrução criminal,
deve ser impedido; se o réu/investigado tem a intenção de se evadir para
evitar a aplicação da lei penal, deve ser impedido.
E o art. 312 do CPP aduz que a prisão preventiva pode ser o meio de
impedir o réu/investigado a praticar tais condutas, por colocarem em risco
a própria efetividade/utilidade do processo.
Ocorre que, se for possível impedir o réu/investigado com outros
meios menos drásticos, esses meios é que deverão ser utilizados, consoante
expresso no art. 282, § 6º, do CPP.
A prisão surge, então, apenas como a última alternativa cautelar posta
à disposição do Estado para salvaguardar a utilidade do processo.
Esses meios que gozam de prioridade perante a prisão são medidas cautelares diversas, tendo o legislador elaborado um rol delas no art. 319 do CPP.
A opção por determinada medida cautelar dependerá da sua adequação ao caso concreto, devendo o magistrado sempre preferir aquela que seja
suficiente ao objetivo colimado e que imponha o menor gravame possível
ao réu/investigado. Deve-se aplicar, pois, o princípio da proporcionalidade
em tal determinação.
Veja-se que este rol não pode ser tido por taxativo, pois no caso concreto outra medida pode se mostrar mais adequada a acautelar o processo,
devendo apenas respeitar a integridade física e psíquica do réu/investigado.
Há agora a positivação de uma escala a ser observada pelo magistrado, só sendo cabível a prisão se não se mostrar adequada uma medida
menos drástica ou se essa, após cominada, ficar frustrada (arts. 282, §§ 4º
e 6º, 310, II, e 312, parágrafo único, do CPP).
Interessante se notar que, agora, apesar de a prisão preventiva ter
sido expressamente colocada no último degrau a ser utilizado das medidas
cautelares, ela poderá ser decretada daqui para frente em outras hipóteses
que não somente as do art. 312 do CPP.
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É o que se extrai dos seguintes parágrafos acrescidos ao CPP pela
novel lei: arts. 282, § 4º, 312, parágrafo único, e 313, parágrafo único. Agora, consoante tais dispositivos, há a previsão de mais duas situações para a
prisão preventiva: o descumprimento de outra medida cautelar e quando
houver dúvida sobre a identidade civil do réu/investigado.

2º acerto – Revitalização da fiança

Art. 319, VIII, 322 e seguintes.
A fiança andava capenga no ordenamento jurídico pátrio por conta
do art. 310, parágrafo único, do CPP, acrescentado pela Lei 6.416/1977.
Então, em regra, ou não estavam previstos os requisitos da prisão
preventiva e o sujeito não poderia ser preso ou mantido preso cautelarmente,
independentemente de fiança; ou estavam presentes os requisitos da prisão
preventiva e só restava decretá-la.
A fiança ainda se mantinha viva no Brasil para os casos de crimes
contra economia popular e sonegação fiscal, por causa do art. 325, § 2º, do
CPP, ora revogado pela Lei 12.403/2011.
Mas tal revogação não resultou no defenestramento total da fiança
no Brasil. Pelo contrário.
Agora, com a Lei 12.403/2011, há uma grande oportunidade de sua
revitalização, pois ela deverá ser encarada autonomamente, pois é mais uma
das medidas cautelares cabíveis no processo penal, ao lado da prisão, mas
com prioridade sobre essa.
A prisão é só mais uma medida cautelar também. Não possui mais
necessária vinculação com a fiança, o que tornava o sistema de fiança brasileiro débil como acima exposto.
Se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, não caberá
fiança (art. 324, IV, do CPP), pois isso significa que, no caso concreto, apenas
a prisão será suficiente a acautelar o processo.
Então essas medidas cautelares do art. 319 do CPP, entre elas a fiança, são cabíveis justamente quando não haja necessidade de prisão (isto é,
quando os requisitos para essa não existam).
Pense-se num caso que ocorre até usualmente: o réu simplesmente
não comparece ao interrogatório. Decretar preventiva para “assegurar a
aplicação da lei penal” nesses casos é muito radical, até porque a autodefesa
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é disponível. Mas, agora, é possível tranquilamente se afirmar que caberia
a fixação de fiança “para assegurar o comparecimento a atos do processo”
(art. 319, VIII, do CPP).
Outro exemplo: réu bilionário, com casa na Itália, e nacionalidades
brasileira e italiana, que frequentemente viaja. Em vez de decretar a sua
prisão, pode-se fixar uma fiança bem polpuda para garantir o seu comparecimento aos atos do processo. Em caso de descumprimento (falta de pagamento), metade é perdida imediatamente (art. 341 e 343) e a sua prisão
poderá então ser neste momento legitimamente decretada (art. 312, parágrafo único, do CPP).
Mais um exemplo: réu que é acusado de ter provocado rombo ao
erário público está se desfazendo do seu patrimônio. A fiança servirá para
garantir indenização do dano e pagamento de pena de multa em caso de
eventual condenação (art. 336), sendo seus requisitos menos rigorosos do
que o sequestro (rectius: arresto) previsto no art. 125 do CPP.
Em suma, há um escalonamento para o uso das cautelares. Os requisitos vão ficando mais rigorosos à medida que se caminha de, v.g, uma mera
obrigação de comparecer ao juízo até se chegar à prisão. A fiança está aí no
meio desse caminho, devendo o juiz avaliar quando se mostrará adequada
entre as demais medidas cautelares previstas.
E, além de finalmente dar amplo espaço de aplicação para a fiança no
Brasil, o legislador previu parâmetros para sua cominação que finalmente
podem impelir real receio ao réu/investigado a ponto de fazê-lo não frustrar a sua finalidade cautelar, como se vê dos novos incisos e parágrafos do
art. 325 do CPP, podendo a fiança, dependendo da condição econômica do
sujeito, ser fixada em até 200 vezes o salário-mínimo e, ainda, aumentada
em mil vezes esse valor (o que hoje daria mais de cem milhões de reais).
E é importante registrar que, em caso de condenação, a destinação
desses valores será para o pagamento de custas processuais, indenização
do dano, prestação pecuniária e multa (art. 336 do CPP), o que não será
impedido por eventual extinção da punibilidade por prescrição retroativa
da pretensão punitiva (art. 336, parágrafo único).
Outro ponto positivo que vem ajudar nessa “nova vida” à fiança brasileira é a ampliação da atuação do delegado de polícia em tal seara, o qual
agora poderá conceder a liberdade mediante exigência cautelar de fiança em
mais situações, pois terá competência para tanto em delitos com pena de
prisão até quatro anos (art. 322) (não importa mais se a pena é de reclusão,
235

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

detenção ou prisão simples), sendo que, em caso de recusa ou retardamento
da autoridade policial, caberá o pleito ao magistrado.

3º acerto – Medidas cautelares de ofício

Art. 282.
O legislador andou bem ao manter, em consonância com o que já
era disposto no art. 311 do CPP quanto à prisão preventiva, a possibilidade
de o juiz determinar essa de ofício e também as demais medidas cautelares
previstas exemplificativamente no art. 319 do CPP.
Isso porque o objetivo do Estado é prestar uma tutela jurisdicional
efetiva. E a finalidade de uma medida cautelar é justamente permitir que o
Estado alcance esse objetivo. Se cabe a medida de cautela no caso concreto,
é porque a efetividade do futuro provimento jurisdicional depende daquela.
E o magistrado, como agente público responsável pela eficiente condução do
processo, não pode ficar amarrado às conveniências das partes quanto a tal
aspecto, devendo agir de ofício para garantir que a atividade jurisdicional tenha
resultado efetivo, o que vai ao encontro do princípio constitucional da eficiência.
Tal possibilidade, portanto, em nada prejudica o princípio acusatório que rege o nosso processo penal, pois o condutor do processo não está
usurpando iniciativa caracterizadora de ônus processual da parte, mas sim
diligenciando para que a prestação jurisdicional seja eficiente, o que é sua
missão constitucional.

4º acerto – Explicitação da necessidade, em regra, de contraditório
prévio
Art. 282, § 3º.
Não é porque determinada medida tem natureza cautelar que necessariamente deverá ter o contraditório diferido. Como sabido, os princípios
do contraditório e da ampla defesa devem ser acatados em qualquer tipo de
processo, seja judicial, seja administrativo, mas com mais detenção no processo penal tendo em vista os bens jurídicos que podem ser atingidos por esse.
Assim, nada mais fez o legislador do que explicitar o que a Constituição já determina.
Entretanto, antes que críticas apressadas surjam, é óbvio que o
magistrado terá que sopesar, no caso concreto, se da intimação da parte re236
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sultará perigo à efetividade da medida requerida, caso em que o contraditório
terá de ser diferido para momento posterior ao cumprimento da medida. Foi
o que o legislador ressalvou logo no início deste novel dispositivo.

Não se trata de mera ciência. Seguindo o difundido e resumido conceito de contraditório como o “binômio ciência/possibilidade de manifestação”, a intimação deve ser para que o réu (ou mesmo o investigado na fase
pré-processual da persecução penal) se manifeste sobre o pleito de medida
cautelar deduzido pela parte acusadora ou condutora das investigações, para
que tenha a chance de demonstrar a desnecessidade daquela.

Apesar de poder transparecer a ideia de que tal intimação só cabe, a
princípio, quando houver pedido da parte acusadora, é recomendável que o
magistrado, ao vislumbrar, de ofício, a necessidade de adotar alguma medida
cautelar, intime o réu/investigado para que esse demonstre a sua desnecessidade. Isso, claro, se não houver perigo de resultar na inefetividade da
medida, como já exposto.

Assim, por exemplo, se o Ministério Público, em razão da ausência
injustificada do réu a algum ato do processo, requerer a cominação de fiança
e imposição de obrigatoriedade de “comparecimento periódico em juízo” (art.
319, I e VIII, § 4º, do CPP), deverá o magistrado, antes de decidir, declinar
ao réu prazo para justificar a ausência e demonstrar que tais medidas são
desnecessárias.
Não se descarta tal contraditório prévio nem mesmo em pedidos de
prisão, pois poderá o réu/investigado, por exemplo, comprovar que, apesar de anotações passadas em sua folha penal, não está atentando contra a
ordem pública, pois agora está empregado e com regular domicílio. Ou, em
outro exemplo, comprovar que não está prejudicando a instrução criminal,
pois nunca teve contato com determinada testemunha a que supostamente
estaria coagindo.

Já casos como de busca e apreensão ou interceptação telefônica seguirão sem a possibilidade de contraditório prévio, por razões óbvias.

5º acerto – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
Art. 310, II.

O legislador colocou um fim à controvérsia existente entre a necessidade, ou não, de o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante e constatar
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a sua legalidade e, ainda, a presença de requisitos da prisão preventiva, ter
de converter aquela nessa última.

É que muitos juízes, apesar de reconhecerem que para manter o sujeito preso deveriam estar presentes os requisitos da prisão preventiva,
não a decretavam por entender que o título legitimador da custódia seria a
prisão em flagrante.
Tratava-se, data venia, de confusão entre dois institutos diversos.
A prisão em flagrante justificava a lavratura do auto de prisão pela autoridade policial, mas o que deveria justificar a manutenção da custódia pelo
magistrado realmente era a prisão preventiva. E para tal conversão o juiz
deveria fundamentadamente apontar a existência dos requisitos cautelares.
Isso sem não antes verificar a legalidade da prisão, pois, caso contrário, seria
caso de seu relaxamento.
Mas cabe ressaltar, porém, que a conversão em prisão preventiva,
de agora em diante, só terá lugar se as demais medidas cautelares não se
fizerem suficientes.

A “liberdade provisória” (na verdade, apesar da nomenclatura adotada pelo CPP, a prisão é que sempre é provisória), será, consoante o inciso
III do art. 310 do CPP, concedida com ou sem fiança. Assim, ao verificar a
desnecessidade da prisão cautelar, o magistrado deverá adotar a medida
cautelar que se mostre mais adequada ao caso atentando para o princípio
da proporcionalidade, quando avaliará se é caso do uso da fiança ou de outra
medida cautelar, ou, ainda, da fiança cumulativamente com outra cautelar
(art. 319, § 4º, do CPP).

1º erro – Manutenção de hipóteses de “crimes inafiançáveis”

Aqui está uma das situações mais esdrúxulas do direito processual
penal brasileiro.

É que o constituinte, para tentar causar maior repressão e evitar
a liberdade provisória em casos que entendeu mais graves, vociferou que
determinados crimes são inafiançáveis (art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, CR/1988).

O legislador ordinário havia feito o mesmo ao elencar hipóteses de
descabimento de fiança nos incisos ora revogados do art. 323 do CPP. Isto
é, elencou hipóteses de crimes inafiançáveis com a finalidade de tornar a
situação mais rigorosa para o réu/investigado; não para beneficiá-lo.
238

III Jornada de Direito Processual Penal

Ocorre que, como consolidado jurisprudencialmente, sem requisitos
cautelares a acusação de nenhum crime pode ensejar, por si só, a prisão de
alguém antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória.

Então o que se via é que logo nesses crimes mais graves a fiança não
tinha aplicação cabível, sendo certo que, se não se fizesse presente requisito
cautelar, não restava outra alternativa ao juiz que não a concessão de liberdade, e isso sem fiança. Como dito acima, exceção que sobrava no processo
penal brasileiro era o art. 325, § 2º, que se referia apenas a delitos contra a
economia popular e sonegação fiscal.
Trata-se de óbvio absurdo. Nos demais crimes poderia se exigir fiança
para soltura (até o acréscimo do parágrafo único ao art. 310 do CPP, em 1977;
após isso apenas aos crimes do art. 325, § 2º); já nos crimes mais graves, a
soltura seria sem fiança de qualquer jeito.
É sabido que para racionalizar novamente totalmente a fiança no
Brasil é preciso emenda constitucional (em razão do art. 5º, XLII, XLIII e XLIV,
da CR/1988). Mas não cabia ao legislador “dar mais corda” a essa aberração.

Entretanto, apesar de o legislador ter finalmente revitalizado o instituto da fiança, como acima referido, e até feito um bom reparo retirando
as hipóteses antes contidas no art. 323 do CPP, veio a elencar nesse mesmo
artigo as hipóteses referidas pela Constituição.

O legislador poderia ter dado o pontapé inicial para se acabar com
essa previsão abstrata de inafiançabilidade no direito brasileiro.

Tendo agora a fiança como medida cautelar autônoma, o que deveria
dizer se essa é cabível ou não seria o contexto concreto a ser analisado pelo
magistrado conforme juízo de necessidade, adequação e proporcionalidade
em sentido estrito. Não deveria haver nenhuma referência à natureza do
crime para tanto.
O resultado disso tudo é que justamente nesses crimes em tese mais
graves, se não estiverem presentes requisitos da prisão, o sujeito vai para a
rua sem nem pagar fiança, pois é “inafiançável”.

E o pior é que do jeito que anda descarrilhado o garantismo nesse
país é capaz de, se ousarem acabar com a inafiançabilidade, surgirem vozes
dizendo que isso seria um retrocesso inconcebível em prejuízo dos direitos
de quem pratica tais crimes, pois, por mais bizarro que se pareça, ser “crime
inafiançável” é melhor para o meliante quanto a esse aspecto.
239

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

2º erro – Vinculação de medida cautelar à “gravidade do crime”
Art. 282, II, 283, § 1º, e 313, I.
De há muito a jurisprudência dominante tem rechaçado a possibilidade de prisão preventiva em razão de mera gravidade do crime.
A razão é simples: como se trata de medida cautelar, há necessidade
de comprovação de requisito cautelar. Não importa se o crime objeto da
acusação é grave. Como o sujeito ainda não foi condenado, vigora em seu
favor o princípio constitucional da presunção de inocência.
Entretanto, o legislador não teve dúvida em afirmar que:
a) as medidas cautelares devem observar a “adequação à gravidade
do crime” (art. 282, I, do CPP);
b) as medidas cautelares “não se aplicam à infração a que não for
isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa
de liberdade” (art. 283, § 1º, do CPP);
c) não será admitida prisão preventiva nos crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (art. 313,
I, do CPP). Neste caso a interpretação sistemática leva à conclusão
de que isso se aplica desde que não se faça presente situação dos
demais incisos e parágrafo único do art. 313, ou do 312, parágrafo
único, do CPP.
Misturou-se “alhos com bugalhos”.
Ora, como dito, se a medida é cautelar, objetiva salvaguardar o provimento jurisdicional final. Nada tem a ver com a gravidade do crime que
é imputado ao acusado. Atente-se para o fato de que a prisão não é a única
medida cautelar obstada pelo art. 283, § 1º, do CPP. Daí o equívoco.

3º erro – Juiz deprecado que efetuar a prisão deverá “devolvê-lo”
em 30 dias
Art. 289, § 3º.
É sabido que o réu, mesmo preso, deve ter assegurado o direito de
autodefesa, o que inclui o direito de presenciar os atos processuais que vão
ocorrendo ao longo do processo, sendo que se não lhe for oportunizado o
exercício de tal direito o processo poderá ser posteriormente anulado (STF,
1ª Turma, HC 100382/PR, j. em 08/06/2010, DJE 03/09/2010).
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Ocorre que, se o réu for mantido encarcerado cautelarmente em outra
comarca/subseção judiciária, o seu frequente deslocamento para comparecimento às audiências será por demais oneroso para a máquina pública,
sendo até talvez, na maioria das hipóteses, inviabilizado em razão da parca
estrutura policial que aflige principalmente as polícias judiciárias estaduais.
Talvez por isso pensou o legislador em enviar logo o preso à comarca/subseção judiciária na qual tramita o processo ou inquérito que lhe é
pertinente. Com quais recursos materiais é que não se sabe.
Entretanto, e aí pode ter havido um cochilo do legislador, nem em
todos os casos a instrução se dará perante o juízo deprecante. É que as testemunhas a serem ouvidas podem ter domicílio justamente na circunscrição
jurisdicional onde o réu/investigado fora preso, ou em outras localidades.
Então não deveria o legislador ter sido imperativo em tal determinação de remoção, pois pode não atender à melhor utilidade para o processo.
Observe-se que a necessidade de que a ordem de prisão seja deprecada quando houver de ser procedida em outra circunscrição jurisdicional não
é absoluta haja vista os termos do art. 289-A, §§ 1º e 2º, do CPP. Conforme
este último parágrafo vê-se que é possível prisão em outra circunscrição
mesmo sem carta precatória ou sem anterior registro do mandado no Conselho Nacional de Justiça (nova exigência trazida pela lei), o qual, nesse caso,
deverá ser procedido posteriormente.

4º erro – Rol de hipóteses de prisão domiciliar

Art. 318.
A jurisprudência já vinha em prisões meramente cautelares utilizando-se da prisão domiciliar quando as circunstâncias concretas do caso
aconselhavam (enfermidade, por exemplo).
O legislador veio querer positivar isso com a novel lei, mas, em vez de
elaborar dispositivo aberto, veio a redigir um rol com quatro casos pontuais,
com detalhamentos que não revelam a melhor técnica. Vejamos.
O inciso “I” se refere a “maior de 80 anos”. E se o sujeito tiver 79
anos e estiver debilitado? O inciso II absorve a situação, ou seja, o primeiro
inciso é desnecessário.
O inciso “III” se refere à necessidade de prestar cuidados especiais a
menor de seis anos de idade. Então, por exemplo, um menor que só tenha a
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mãe ré para lhe dar os cuidados necessários, sem haver outros parentes, de
sete, oito, nove, dez anos de idade não necessita de cuidados especiais? Não
era necessária a fixação de idade.
Mais razoável se mostra o art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP), que
prevê, para admissão do regime de prisão domiciliar na execução penal,
critérios que não incorrem no mesmo equívoco da Lei 12.403/2011 (com
exceção de também ter estabelecido uma idade — 70 anos).
Aliás, parece que o novo legislador não se atentou para a existência
do art. 117 da LEP.
Afinal, veja-se a irrazoabilidade: para a execução penal a idade permissiva de prisão domiciliar é de 70 anos de idade, enquanto que a lei ora
em comento adotou a de 80 anos; para a primeira basta ser o filho menor,
já a segunda exige menoridade até os seis anos; para a primeira basta estar
gestante, enquanto que para a segunda só vale gestação a partir do sétimo
mês ou que seja de alto risco.
Melhor teria andado o novel diploma se não tivesse descido a minúcias desnecessárias, outorgando ao juiz a possibilidade de preenchimento
de conceito jurídico indeterminado para resolução do caso concreto, que é
como deverá continuar ocorrendo na prática.
Em suma, trata-se apenas de breves impressões sobre a novel lei,
tendo sido o apontamento de supostos erros e acertos apenas um método
para expô-las, pois quem dirá, de fato, o que está certo e o que está equivocado será a jurisprudência, a qual verificará quais normas podem, de fato,
ser extraídas dos dispositivos ora incluídos no CPP.
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O habeas corpus e o abuso do direito de defesa
Rodrigo Rigamonte Fonseca1

1 Introdução
A Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf realizou entre
os dias 30/11/ e 02/12/2011, em Palmas/TO, a III Jornada de Direito Processual Penal, abordando, entre outras questões instigantes e atuais relacionadas ao direito processual penal, a atinente ao instituto do habeas corpus.
Ao professor doutor Alberto Zacharias Toron coube a conferência
“Atualidade e a importância do habeas corpus”, onde defendeu, em síntese,
o uso do instituto para a garantia do princípio constitucional do devido processo legal, haja vista que o processo penal pode refletir em prejuízo à defesa
e em eventual cerceamento da liberdade de locomoção do investigado, ou
mesmo sua manutenção.
Entretanto, a posição do ilustre professor pode gerar, ao menos em
uma primeira análise, a impressão de que o habeas corpus possui, no ordenamento jurídico brasileiro, supremacia sobre os demais institutos afetos
ao direito processual penal, ou até mesmo caráter absoluto, o que vedaria
sua limitação ou conformação às regras e princípios processuais e procedimentais.
Dessa forma, mostra-se necessária a caracterização do princípio
constitucional do devido processo legal na atualidade, externando-se seus
componentes e a abrangência de sua aplicação no direito processual penal.
A interpretação do princípio em questão vai além da simples conceituação
doutrinária, exigindo uma discussão sincera e imparcial sobre as consequências de atribuir-se caráter absoluto dos direitos, ainda quando previstos
na própria Constituição.
As conclusões daí advindas podem implicar em uma nova forma de
entendimento do instituto do habeas corpus, ou melhor, o estabelecimento de
1
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regras claras e definidas sobre seu cabimento, atualmente, diante das proporções adquiridas na prática forense, muito questionado ou muito aplaudido.
O fato é que as principais discussões sobre o tema, lamentavelmente,
fogem do rigor científico e adquirem a feição da posição processual que seus
estudiosos ocupam no direito processual penal. Não se pode dizer que esta
fuga seja proposital ou maléfica, pois tal é natural e compreensível, o que
não dispensa a revisão, a crítica e a indispensável análise imparcial para
sua validação.
É assim que, já salientando as limitações próprias deste trabalho,
procurar-se-á realizar uma análise, o tanto quanto imparcial possível, da
utilização do instituto do habeas corpus no direito brasileiro, com vistas ao
inafastável princípio constitucional do devido processo legal.
Ao final espera-se trazer uma pequena contribuição para o estudo
do tema e a utilização do instituto do habeas corpus na prática forense, com
aperfeiçoamento e maior efetividade do direito processual penal.

2 O devido processo legal previsto na CR/1988

A CR/1988 estabelece, no art. 5º, LIV, que ninguém será privado de
seus bens sem o devido processo legal, seja em que âmbito de poder for:
Judiciário, Administrativo ou Legislativo.
Por devido processo legal, entendem-se todas as formalidades que
devem ser observadas, em qualquer processo, judicial ou administrativo,
fazendo com que a autoridade ouça o interessado e lhe permita a ampla
defesa. As consequências disso são os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados no art. 5°, LV, da CR/1988, garantias fundamentais
do cidadão que não devem ser interpretadas de maneira restritiva, de modo
a obstar ou limitar o exercício e a demonstração do que a parte entende
como sendo direito seu.
A respeito do princípio do devido processo legal, reproduzo as seguintes considerações que lancei no artigo “O princípio do contraditório
como expressão da democracia” (2010, p. 133-149), por serem pertinentes
ao escopo do presente trabalho:
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Como verdadeira garantia aos cidadãos as Constituições dos Estados
democráticos trazem em seu texto a previsão do due process of law
que, para Nelson Nery Junior (1999) é a fonte de todos os princípios
constitucionais do processo.
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Utilizada pela primeira vez pela Magna Charta de João Sem Terra, na
Inglaterra, em 1215, como a Law of the Land, possuía caráter eminentemente penal, somente vindo a ter o conteúdo que conhecemos pela
lei inglesa de 1354 — Statute of Westminster of the Liberties of London —, sendo copiada pela Constituição Federal americana de 1787 e,
mesmo antes, pelas Constituições dos Estados de Virgínia, Maryland,
Pensilvânia e Massachusetts.
O princípio do devido processo legal “caracteriza-se pelo trinômio vida-liberdade-propriedade” (NERY JUNIOR, 1999, p. 33), não possuindo
sentido processual somente, o que significa dizer que todos os direitos
fundamentais do cidadão estão por ele protegidos. É aí que faz sentido
a clássica divisão doutrinária da cláusula em substantive due process
of law, quando de sua atuação frente ao direito material e procedural
due process, quando refere-se às garantias constitucionais do processo
(princípios da ampla defesa, contraditório, isonomia, etc.).
Detendo-se no exame dessa cláusula constitucional, em seu aspecto
procedimental, que é o ponto central a ser analisado neste breve estudo, Ferreira (1989, p. 175-176) procurou enumerar os principais
direitos que decorreriam da mesma:
“[...] abrange de forma compreensiva: a) o direito à citação, pois ninguém pode ser acusado sem ter conhecimento da acusação; b) o direito
de arrolamento de testemunhas, que deverão ser intimadas para comparecer perante a justiça; c) o direito ao procedimento contraditório;
d) o direito de não ser processado por leis ex post facto; e) o direito de
igualdade com a acusação; f) o direito de ser julgado mediante provas
e evidência legal e legitimamente obtida; g) o direito ao juiz natural;
h) o privilégio contra a autoincriminação; i) a indeclinabilidade da
prestação jurisdicional quando solicitada; j) o direito aos recursos; l)
o direito à decisão com eficácia de coisa julgada”.
Mas esta delimitação, visivelmente não exaustiva, pode ser resumida
nos três princípios institutivos do processo, decorrentes da cláusula
do due process of law, a ampla defesa, a isonomia e o contraditório.
Assim, não há legitimação do provimento estatal, no Estado Democrático de Direito, sem que se garanta a todos os interessados o pleno
exercício destes direitos, ou, nos dizeres de Aroldo Plínio Gonçalves
(1992, p. 115), assentado nas lições de Elio Fazzalari:
“Há processo sempre onde houver o procedimento realizando-se em contraditório entre os interessados, e a essência deste está na ‘simétrica paridade’ da participação, nos atos que preparam o provimento, daqueles que
são interessados porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos”.
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No mesmo sentido é o entendimento de Rosemiro Pereira Leal (1999,
p. 87) para quem,
“[...] poder-se-ia dizer que, como elementos jurídico-existenciais do
PROCESSO, em sua base institutiva, o contraditório, a isonomia e a
ampla defesa são princípios (referentes lógico-jurídicos), sem os quais
não se definiria o PROCESSO em parâmetros modernos de direito-garantia constitucionalizada ao exercício de direitos fundamentais
pela procedimentalidade instrumental das leis processuais”.
E acrescenta que:
“O princípio da ampla defesa é coextenso aos do contraditório e isonomia, porque a amplitude da defesa se faz nos limites temporais do
procedimento em contraditório. A amplitude da defesa não supõe infinitude de produção da defesa a qualquer tempo, porém, que esta
se produza pelos meios e elementos totais de alegações e provas no
tempo processual oportunizado na lei”.
Como se vê, hodiernamente não se pode conceber processo sem que
haja a fiel observância do princípio do contraditório, mas mero procedimento, estrutura preparatória do provimento final. Não pode ser
caracterizado como direito-garantia constitucional de construção do
ato estatal final.
O eminente jurista, já citado anteriormente neste trabalho, Nelson Nery
Junior (1999) defende a existência de um contraditório real, no processo penal e, no processo civil contenta-se com a simples verificação do
princípio da bilateralidade da audiência, ou seja, com a oportunidade
de a parte se fazer ouvir durante o trâmite processual. Posição esta
adotada pelas Constituições brasileiras anteriores à de 05 de outubro
de 1988, bastando, para sua confirmação, a análise perfunctória da
Constituição de 1967 e, também, da Emenda Constitucional nº 01/69,
que traziam em seu texto, de forma expressa, a garantia do contraditório, apenas, no processo penal, embora a doutrina dominante de então
entendesse que a mesma se estendia ao processo cível.
Tal posição não se coaduna com os ditames da Constituição de 1988,
pois o contraditório não deve ser confundido, ou mesmo simplificado,
na fórmula prevista no princípio da bilateralidade da audiência — audiatur et altera pars —, seja quando do processo penal, seja cível, e, no
caso do direito brasileiro, por expressa determinação constitucional,
também ao processo administrativo. Esta confusão advém da conhecida e velha máxima de que o processo penal preocupa-se com a verdade
real, enquanto o processo cível contenta-se com a verdade formal. Eis
aqui mais um equívoco no tratamento dos institutos jurídicos, com a
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atribuição de escopos, que não o técnico, ao processo. Este deve resguardar a participação dos interessados, em igualdade, no ato estatal,
através de seus princípios fundamentais.
A verdade real deve ser alcançada, dessa forma, tanto no processo
penal quanto no cível. Democracia pressupõe pluralismo de ideias e
como bem identifica Francis Wolff (1996, p. 79),
“toda a forma do procedimento judiciário tem precisamente este objetivo: permitir que se manifeste da maneira mais exata, mais igual,
mais equitativa a oposição entre dois enunciados. O princípio absoluto
da verdade é a isocrítica, e ela supõe o antagonismo entre enunciados
contraditórios”.
É que o princípio do contraditório vem a ser “[...] igualdade de oportunidade no processo, é a igual oportunidade de igual tratamento, que
se funda na liberdade de todos perante a lei” (GONÇALVES, 1992, p.
127). É a igualdade de armas no processo, já apregoada por Rudolf Von
Jhering no século XIX. O contraditório é a igual oportunidade temporal
dos interessados no provimento estatal de dizerem e contradizerem
em todo o iter procedimental.
Vislumbra-se, com este conceito, o principal componente do princípio
do contraditório: a simétrica paridade; a igualdade processual.
Esta igualdade processual prende-se, tão somente, à participação temporal idêntica que deve ser conferida aos interessados na construção
do provimento estatal, ou melhor, igualdade temporal de oportunidades para dizer e contradizer no processo, a fim de fazer valer suas
razões, de influir na formação do ato final. Não se confunde, então, com
a igualdade substancial, razão pela qual não se admite o deferimento,
pelas leis processuais, sob pena de desatender-se ao princípio do contraditório, de tratamento diferenciado aos interessados no provimento
estatal, seja em razão de desigualdades ou deficiências econômicas,
sociais, étnicas, etc., seja em razão de figurar como litigante o Estado.
Chiovenda (1936, p. 41-42 apud TUCCI, 1999, p. 101) afirmava que “Il
processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um
diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire” (o
processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha o direito de receber), lançando a semente
da hoje consagrada tese da igualdade substancial no processo, ou seja,
dar tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades. Procura-se equilibrar as partes litigantes, sob a argumentação de
que dessa maneira estar-se-ia protegendo o direito ao livre acesso ao
Judiciário, bem como se realizando a chamada justiça material.
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Dada a evolução do direito processual, histórica e teórica, de forma
alguma esta tese pode prosperar atualmente, pois, como já se afirmou,
a igualdade no processo é a igualdade temporal de participação na
estrutura procedimental para a construção do provimento estatal.
Não possui, o processo, o condão de efetivar direitos materiais não
viabilizados pelas vias normais, pelo Estado-Administração, ainda
mais levando-se em consideração a separação de funções que envolve
o Estado (administrativa, legislativa, judiciária, fiscalizatória, entre
outras), onde a harmonia entre as mesmas deve ser objetivada e realizada, não existindo supremacia de quaisquer delas que possibilite o
arvoramento de competências. O processo não tem objetivos diversos
da proteção a seus princípios institutivos.
Mais uma vez com apoio nas lições de Aroldo Plínio Gonçalves (1992, p.
176) chega-se à conclusão de que, “Os direitos garantidos no processo
não se confundem com o direito material que será objeto de exame
na sentença.”
Outra questão importante, no que se refere ao princípio do contraditório, relaciona-se com o fato de saber-se quem está amparado pelo
mesmo, ou melhor, quem tem o direito de participação construtiva do
provimento estatal. A resposta não pode ser outra, a não ser a de que
todos os interessados neste provimento têm o direito de participar
construtivamente de todo o procedimento, até final decisão.
Entre os interessados no provimento estatal estão incluídas, obviamente, as partes litigantes — autor e réu —, mas estes não são os únicos.
Todos aqueles que poderão vir a sofrer os efeitos do provimento estatal têm legitimidade para participar, em simétrica paridade, de sua
formação. Desta maneira é que se pode compreender a extensão do
contraditório aos litisconsortes e intervencionistas processuais, em
todas as modalidades, bem como ao Ministério Público, ainda quando
atue como custos legis (NERY JUNIOR, 1999, p. 129).
No Estado Democrático de Direito, como se verá nos tópicos seguintes, ninguém pode ser afetado por uma decisão estatal sem que tenha
tido oportunidade de defender-se, de participar da sua formação pelo
convencimento daquele que tem o dever de proferi-la. Embora restringindo o princípio do contraditório à cláusula do audiatur et altera pars,
e, também limitando sua aplicação aos litigantes, Liebman (1984, p.
11), em nota de rodapé, assinala o reconhecimento pela Corte Constitucional italiana do “nexo entre o princípio do contraditório e o direito
de defesa, de um lado, e a eficácia da sentença, de outro, no sentido
de que esta só é possível com referência àqueles que foram parte na
causa e tiveram a possibilidade de se defender [...].”
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Tal entendimento nos leva, também, a excluir o julgador do contraditório. O juiz não deve atuar contraditoriamente, junto com os interessados no provimento estatal. Este é um pressuposto de sua atuação, que
se impõe seja imparcial, o tanto quanto possível, incompatível com uma
atuação contraditória, o que não significa que o juiz é mero autômato,
aplicador de normas. Além do mais, sua atividade deve respeitar o
princípio da legalidade. Deve zelar e impor a observância do princípio
do contraditório, já que direito fundamental do homem.

O contraditório é, portanto, princípio basilar do processo, sem o qual
este não se instaura em sua moderna conceituação de direito-garantia,
consistente na oportunidade de participação em simétrica paridade,
dos interessados, na construção do provimento estatal.

Toda a explanação é possível ser sintetizada na afirmação de que em
um Estado Democrático de Direito, como no que vivemos após a CR/1988,
ninguém pode ser afetado por decisão estatal, mormente quando esta pode
retirar sua liberdade de locomoção, como uma sentença penal condenatória,
sem que tenha tido oportunidade de defender-se e participar da sua formação pelo convencimento do julgador, ou seja, sem a estrita observância do
devido processo legal.
Ao interessado devem ser dadas todas as condições de trazer para o
processo os elementos tendentes a esclarecer a verdade.
Como adverte o professor doutor Eugênio Pacelli de Oliveira (2011), “A
realização cotidiana da Justiça criminal somente será legítima se observadas
todas as garantias individuais, pressuposto, aliás, do devido processo legal”.

3 O uso do habeas corpus como a panacéia do processo penal
brasileiro: o abuso do direito de defesa

O habeas corpus tem seus contornos estabelecidos no art. 5º, LXVIII,
da CR/1988, segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
O habeas corpus objetiva, sem dúvidas na doutrina e na jurisprudência,
resguardar o cidadão que tem o direito de locomoção ilegalmente ofendido,
ou afastar a ameaça daquele que está na iminência de sofrer tal restrição.
O constitucionalista Alexandre de Moraes (1997, p. 112) conceitua o
habeas corpus como “uma garantia individual ao direito de locomoção, con249

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

substanciada em uma ordem dada pelo Juiz ou Tribunal ao coator, fazendo
cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção em sentido amplo —
direito do indivíduo de ir, vir e ficar”.
Na mesma linha é o conceito de habeas corpus trazido por Júlio Fabbrini Mirabete (1997, p. 832-833), como se vê a seguir:

É uma garantia individual, ou seja, um remédio jurídico destinado a
tutelar a liberdade física do indivíduo, a liberdade de ir, ficar e vir,
tendo por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou a coação
à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de
poder.

Nesse sentido, certamente “Faltará interesse de agir, por inadequação
do pedido, se a pretensão não for dirigida à garantia da liberdade de locomoção”, como esclarece o enunciado 94 da Súmula das Mesas de Processo
Penal (PACHECO, 2006, p. 908).
Aí estão os contornos do habeas corpus, que constitui garantia individual fundamental, mas não absoluta, nem ilimitada. A garantia encontra
seus limites nos demais direitos igualmente assegurados pela CR/1988.
Com efeito, o ministro Celso de Mello, discorrendo sobre o alcance
dos direitos e garantias constitucionais, ao proferir voto como relator no
Mandado de Segurança 23.452-1, acolhido à unanimidade no STF, assim
explicou:
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Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante
interesse público ou exigências derivadas do princípio de conveniência
das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por
parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos
pela própria Constituição.
[...]
Torna-se essencial enfatizar, neste ponto, uma vez mais, não obstante
a posição eminente que as liberdades públicas assumem em nosso
sistema constitucional, que não devem elas — considerado o substrato
ético que as informa — “proteger abusos nem acobertar violações”,
eis que os direitos e garantias individuais expõem-se a naturais restrições derivadas “do princípio de convivência das liberdades, pelo qual
nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e
as liberdades alheias”.
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O professor Eugênio Pacelli de Oliveira (2011) bem expõe a banalização do uso do habeas corpus no direito pátrio, como se vê do seguinte trecho:
O problema, para nós, sequer é a possibilidade da utilização do habeas,
que até pode existir, enquanto instrumento processual e constitucional
de proteção individual. No entanto, o que nos parece injustificado, exclusivamente no caso de réu solto, é a preferência no seu julgamento.
A situação atual nos Tribunais, sobretudo os Superiores, indica que as
matérias constantes dos inúmeros e infindáveis habeas corpus que são
ali impetrados rotineiramente são as mesmas dos inúmeros recursos
de apelação que também deságuam nas instâncias recursais (inépcia
da inicial, error in procedendo, nulidades várias etc.). Porque então
se dar preferência àqueles que impetraram o habeas, quando não há
ninguém preso???

É preciso ter-se em mente, como bem explicitado no voto lançado pelo
desembargador Luiz Stefanini, do TRF 3ª Região, no julgamento do Habeas
Corpus 2006.03.00.047725-4, que,
Realmente, ainda que se possa afirmar ser direito de todo acusado
o exercício da ampla defesa e do devido processo legal, não é menos
certo que os preceitos constitucionais insculpidos no artigo 5º da Constituição da República não têm caráter absoluto, vigendo o princípio da
cedência recíproca, segundo o qual, em havendo choque entre dois
direitos fundamentais, o exercício de um implicará na invasão do âmbito de proteção de outro, e a questão, isto é, a prevalência de um ou
outro, deverá ser resolvida no caso concreto pelo magistrado, sempre
com razoabilidade.

Portanto, peremptoriamente é possível dizer que o direito de defesa
não possui caráter absoluto ou ilimitado, de forma que não se pode admitir o
uso abusivo das garantias processuais. Não é legítimo, pois, o uso do habeas
corpus, enquanto garantia fundamental do cidadão, de forma abusiva, sob a
singela justificativa de preservação do amplo direito de defesa.
A questão é tormentosa e merece cuidados, pois o impedimento de
uso de uma garantia constitucional, como o habeas corpus, pode, sim, violar
o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Não é, pois, o caso de defender-se a possibilidade de impedir-se ou
limitar-se o uso do habeas corpus, instrumento processual, como se vê das definições acima, útil e necessário à garantia do direito constitucional de ir e vir.
Mas, sim, de defender-se a impossibilidade de uso abusivo do habeas corpus.
251
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E o abuso no uso do habeas corpus pela defesa provém da sua utilização com finalidade diversa daquela prevista constitucionalmente, no mais
das vezes como substituto do meio processual cabível, ou em concomitância
com este. Ainda, mostra-se abusivo o uso da garantia com o simples objetivo
de protelar a duração razoável do processo criminal. Em todas estas situações, utiliza-se do habeas corpus de modo a violar o devido processo legal,
e não efetivar a jurisdição.
A efetivação da jurisdição em matéria criminal passa pelo exercício
do direito de punir estatal abalizado pelo devido processo legal, e não apenas pela escolha de proteção irrestrita ao direito à ampla defesa. Afinal de
contas, a efetividade da jurisdição e a garantia ao devido processo legal não
significam garantia prévia de decisão favorável ao acusado.

4 Conclusões

A primeira conclusão a que se chega ao fazer qualquer incursão em
matéria relativa ao direito de defesa, mormente em matéria criminal, é a
de que ela deve ser o mais ampla possível, possibilitando ao interessado a
legítima e indispensável participação na formação do convencimento do juiz,
e, portanto, na produção do provimento jurisdicional que poderá restringir
seu direito de liberdade.
Ao Estado-juiz é imposto o dever de garantir a estrita observância
do devido processo legal no processo criminal.
Às garantias fundamentais individuais, como o habeas corpus, deve
ser garantido o pleno exercício.
Entretanto, também deve ser dada primazia aos princípios da efetividade do processo criminal e da sua duração razoável. Isto implica na
constatação natural de que não existem direitos e garantias constitucionais
absolutos.
Dessa maneira, o uso do habeas corpus somente se mostra legítimo
e não configura abuso do direito de defesa quando impetrado com o fim exclusivo de garantir o direito de liberdade do cidadão injustamente ameaçado
ou atingido pela atuação repressiva estatal.
O Brasil, em tempo não muito distante, passou por um período de
ditadura militar, o que em certo aspecto explica a necessidade de se ter
muito claro o direito do cidadão, em qualquer âmbito, ao devido processo
252
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legal, à ampla defesa e ao contraditório. Não explica, contudo, ao menos na
atualidade, qualquer tentativa de se valer de uma garantia constitucional
para a obtenção de resultados não lícitos ou para provocar a procrastinação
de um ato estatal, a sentença penal condenatória.
Cabe ao Judiciário e seus operadores a formação de uma moderna
disciplina dos institutos processuais, em consonância com os direitos e garantias constitucionais, de modo a conciliar a efetividade processual com a
ampla defesa.

Referências

FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva,
1989. v. 1.

FONSECA, Rodrigo Rigamonte. O princípio do contraditório como expressão da democracia. In: CASTRO, João Antônio Lima. (Org.). Direito processual: efetividade técnica constitucional. Belo Horizonte: PUC Minas Gerais;
Instituto de Educação Continuada, 2010.

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de
Janeiro: Aide, 1992.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. Porto
Alegre: Síntese, 1999.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro:
Forense, 1984. v. 1.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 1997.
MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 5.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização do processo penal: Lei 12.403,
de 5 de maio de 2011. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012.
253

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

PACHECO, Denílson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis.
4. ed. Niterói: Impetus, 2006.

TUCCI, José Rogério Cruz e. (Coord.). Garantias constitucionais do processo
civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

WOLFF, Francis. Nascimento da razão: origem da crise. In: NOVAES, Adauto
(Org.). A crise da razão. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.

Referências consultadas

BASTOS, Celso. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 12. ed.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

CASTRO. Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 5. ed. São Paulo: LTr, 2004.
CAVALCANTE, Sayonara de Medeiros. A segurança jurídica em matéria tributária e sua interface com o princípio da proteção à confiança. Revista CEJ,
v. 13, n. 46, p. 113-119, jul./set. 2009.
DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 1994.

JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a personalização do
direito administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, n. 26, p. 115136, 1999.

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário: noções de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001.
254

O interrogatório judicial no rito comum do art. 394 e
seguintes do CPP, após a alteração pela Lei 11.719/2008
Rubens Rollo D’Oliveira1

A recente alteração no rito do processo comum (art. 394 e ss. do CPP)
teve não só a preocupação com a celeridade processual, como foi mais um
passo na confusa busca de fazer do processo penal um juízo de garantias do
réu com menor preocupação pela verdade real.
Dizer que o processo penal há de ser célere pode levar a injustiças.
A celeridade nunca foi um fim em si. O objetivo maior do processo penal é
a busca da verdade real, reconstituindo os fatos da melhor maneira para
um julgamento justo. A reforma processual colocou o interrogatório do réu
como a penúltima fase do sumário de culpa no rito comum, antes das diligências finais.
Certamente o legislador preocupou-se em fazer do ato de interrogatório um meio de defesa mais do que um meio de prova. O resultado foi:
menos celeridade processual e menos possibilidade de esclarecimento da
verdade. Casos concretos estão a se repetir, em que o réu protesta pelo silêncio na esfera policial e depois de quase finda a instrução processual, em
juízo, vem alegar fatos novos, indicar outros responsáveis e protestar por
novas provas para sustentarem suas versões absurdas.
O velho Código de Processo Penal de 1941 era bem mais objetivo, à
semelhança da litiscontestatio civil, em que, nesta, a petição inicial é seguida
pela contestação, fixando os limites da lide. O interrogatório judicial do réu
na vetusta redação original do CPP trazia para o processo penal uma objetividade lógica, como acontece com inicial x defesa no processo civil.
Da forma como redigido o atual art. 400/CPP,

1

Juiz federal.

Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do
ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela
defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código,
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bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

passamos para uma era em que o interrogatório do réu pode vir a ser uma
surpresa para a acusação, e até para a investigação policial que não enveredou pelos argumentos de defesa ocultados pelo réu no inquérito policial.
Declarações fantasiosas no interrogatório judicial passarão a atrasar
a lide penal. Até mesmo declarações verdadeiras, antes ocultas, desde que
reveladas pelo réu ao fim da instrução processual, poderão abalar tudo o que
foi investigado no inquérito policial, ou colhido durante as fases da instrução
processual, anteriores ao interrogatório judicial.
Essa lide penal sem contornos claros só vai cessar se vier nova reforma processual colocando o interrogatório judicial na fase inicial da instrução
processual, para que o réu diga pessoalmente qual a versão que defende, caso
contrário poderá manipular a verdade após conhecer o contexto probatório,
se interrogado ao final.
E, diga-se de passagem, hoje o interrogatório no processo penal já
está bem mais democratizado, aceitando questionamentos do Ministério
Público e da defesa, em um ato processual que evoluiu do mero contato
entre juiz e réu para o julgador sentir, pelas palavras do réu, o que de fato
sucedera. Voltar o interrogatório para o início da instrução processual faz
do interrogatório um verdadeiro ato processual de delimitação da lide e
celeridade processual.
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A Lei 12.403/2011 e a execução provisória da pena
Tales Krauss Queiroz1

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2009, no Habeas Corpus
84.078/MG, por maioria, decidiu ser inconstitucional a execução antecipada ou provisória da pena para fins de prisão. Na prática, esse julgamento
significou a impossibilidade de se expedir mandado de prisão como efeito
automático da condenação em primeira ou segunda estância quando pendente de julgamento algum tipo de recurso da defesa.
Para nossa Suprema Corte, o princípio constitucional da não culpabilidade impediria a execução antecipada da pena2. Prisão antes do trânsito
em julgado, segundo o STF, apenas a de natureza cautelar (temporária ou
preventiva).
A partir dessa decisão, no âmbito criminal o recurso especial e o extraordinário passaram a contar com efeito suspensivo por força de implícita
determinação constitucional, sendo irrelevante o modo como regulamentado
o tema pelo legislador infraconstitucional.
Transcrevo, a seguir, a ementa desse julgado do STF:

1
2

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA
“EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que “[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”. A Lei de Execução Penal
condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em
julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988
definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de ade-

Juiz federal substituto.

Inciso LVII do art. 5º da CF/1988: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
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quados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e
materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do
trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título
cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito.
Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza
extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento do
recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa,
caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a
pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria
penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos “crimes
hediondos” exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO LINS
sintetizou na seguinte assertiva: “Na realidade, quem está desejando
punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinquente”. 6. A antecipação da execução
penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas
poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados
— não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional,
dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos
especiais e extraordinários e subsequentes agravos e embargos, além
do que “ninguém mais será preso”. Eis o que poderia ser apontado
como incitação à “jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz
a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode
ser lograda a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei
estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores
públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n.
2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por
unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto no
inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque --- disse
o relator --- “a se admitir a redução da remuneração dos servidores
em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de
pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal,
e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja
previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição”. Daí
porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido
do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de
1988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação
de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito

III Jornada de Direito Processual Penal

em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito
constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar
quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de
modo efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os
criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para
se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre
aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade
(art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão
social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as
singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar
plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual
Ordem concedida. (HC 84.078, relator min. Eros Grau, Tribunal Pleno,
julgado em 05/02/2009, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-05 PP-01048.)

Particularmente, penso que o mais adequado, na linha de inúmeros
outros países3, seria admitir a prisão antes do trânsito em julgado, quando
do julgamento em segunda instância pelos tribunais, seguindo a premissa
de que os recursos extraordinários (especial e extraordinário) não possuem
efeito suspensivo.
Conforme jurisprudência e doutrina, há sólidos fundamentos para
se permitir a execução provisória da pena, pois: a) o princípio da não culpabilidade (ou da presunção de inocência) não é absoluto; b) a Constituição
Federal, textualmente, dispõe que “ninguém poderá ser considerado culpado
antes do trânsito em julgado”, e não que “ninguém poderá ser preso antes
do trânsito em julgado”; c) o inc. LXI do art. 5º da CF/1988 admite a prisão
por “ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”4,
redação que pode perfeitamente ser admitida como fundamento para a
execução antecipada da pena; d) é equivocado interpretar que a execução
provisória da pena constitui medida não democrática ou arbitrária, como
3

4

Segundo consta dos votos vencidos proferidos no HC 84.078/MG, países como Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, EUA, Canadá e França admitem a execução provisória da pena, decorrentes de decisão condenatória de primeira ou segunda instância. Por sua vez, a execução antecipada
da pena não está proibida por tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto de San José da
Costa Rica, aprovado pelo Decreto 678/1992.
Inciso LXI do art. 5º da CF/1988: “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”.
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enfatizado no HC 84.078/MG, tanto que adotada por muitos países de linhagem progressista e garantista e acolhida por anos pela jurisprudência
do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça5; d)
a execução antecipada da pena nada mais é do que a consequência de uma
decisão judicial exauriente das instâncias ordinárias, que são não apenas
presumidamente idôneas, como soberanas em relação à matéria fática; e) na
hipótese de excepcional condenação injusta e teratológica, haverá sempre a
possibilidade de se impetrar habeas corpus perante os tribunais superiores.
Porém, com o advento da Lei 12.403, de 2011, não parece mais haver
dúvidas de que a execução provisória da pena está vedada. O novo art. 283
do CPP diz agora que “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”. O legislador, ao mencionar expressamente “sentença condenatória transitada em julgado”, acatou o entendimento do STF. A execução
provisória da pena está atualmente proibida não somente em função do
que decidiu o STF, mas porque a legislação infraconstitucional não mais a
admite6. Nessa ótica, cito a posição de Eugênio Pacelli Oliveira (2012, p. 598):
5

6

[...] Nesse passo, a Lei n. 12.403/11 parece ter afastado definitivamente
a possibilidade de execução provisória da condenação, conforme se

No STJ, inclusive, a matéria estava sumulada: “A interposição de recurso, sem efeito suspensivo,
contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão”. (Súmula 267, Terceira
Seção, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135.)

No julgamento do HC 84.078/MG fez-se menção à Lei 7.210/1984, a Lei de Execução Penal, cujo art.
105 condicionaria a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença
condenatória (“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”).
Esse posicionamento, como lembrou o min. Joaquim Barbosa em seu voto, é incorreto. Primeiro
porque o art. 105, ao referir ao trânsito em julgado, o fez na perspectiva de se expedir a guia de
recolhimento definitivo, que, realmente, apenas há de ser providenciada após o trânsito em julgado. Mas o preceptivo legal não impede a expedição de guia de recolhimento provisório. Veja que
o próprio art. 105 trata da expedição de guia de recolhimento “se o réu estiver preso ou vier a ser
preso”, a revelar que, como quando de sua expedição pode o réu estar preso, há a possibilidade de
se realizar a execução provisória da pena. Segundo porque, de todo o modo, ainda que se interprete
que a Lei de Execução Penal exigiu o trânsito em julgado, essa condicionante teria sido revogada
pelo § 2º do art. 27 da Lei 8.038/1990, cujo teor é claro: “Os recursos extraordinário e especial
serão recebidos no efeito devolutivo”. Portanto, a exigência do trânsito em julgado, efetivamente,
apenas surgiu com a Lei 12.403/2011, esta sim expressa quanto ao tema.
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vê do caput do art. 283, a exigir, ou ordem escrita e fundamentada
para a imposição da prisão, ou sentença condenatória com trânsito
em julgado. [...]

Trata-se de inovação relevante, na medida em que hoje, para que se
faça possível a execução provisória da pena, não é mais suficiente que haja
uma modificação da posição de nossa Suprema Corte. Concomitantemente a
essa virada jurisprudencial, é preciso que o legislador altere seu entendimento, revogando, no ponto, o que previsto na Lei 12.403/2011. Outra hipótese
seria a aprovação do Projeto de Emenda à Constituição 15, de 2011, que
visa alterar os arts. 102 e 105 da Constituição para transformar os recursos
extraordinário e especial em ações rescisórias7, o que, igualmente, tornaria
possível a execução imediata das decisões proferidas pelos tribunais ordinários, inclusive em matéria criminal.

Referência

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.

7

A PEC 15/2001 transforma os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias, mantendo
as hipóteses de cabimento, mas fazendo com que as decisões judiciais transitem em julgado no
âmbito dos tribunais ordinários (tribunais regionais federais e de justiça), que, assim, deixariam
de ser “instâncias de passagem”. Para uma análise da PEC 15/2011, consultar o sítio eletrônico do
Senado (www.senado.gov.br).
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Lei 12.234/2009 e a supressão de parcela
da prescrição retroativa
Tânia Zucchi de Moraes1

O instituto da prescrição estabelece limites ao exercício da pretensão punitiva estatal, prevendo prazos máximos para o Estado concretizar
seu direito de punir, após a prática, por um membro do corpo social, de um
fato descrito como crime. O fundamento de serem os delitos, como regra,
prescritíveis é político, pois o decurso do tempo levaria, segundo a doutrina, ao esquecimento do fato pela sociedade e à recuperação do criminoso
por si mesmo, além de traduzir consequência da inércia estatal e fator que
fragiliza a prova.
A doutrina aponta, com base no Código Penal, duas espécies de prescrição:
a) da pretensão punitiva, nascida com a prática do delito e que perdura até o trânsito em julgado da sentença penal, mediante a qual
perde o Estado o direito de impor a sanção decorrente do crime
praticado; e
b) da pretensão executória, nascida após o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, perdendo o Estado o direito de executar a pena imposta no decisum.
A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, subdivide-se em
prescrição abstrata, retroativa e intercorrente. É da segunda que trataremos
neste artigo.
A prescrição retroativa é produto da jurisprudência brasileira. Com
efeito, em 1961 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 146, permitindo que a prescrição incidisse sobre interregno anterior à sentença penal
condenatória. Entretanto, somente em 1963, com o voto do ministro Vitor
Nunes Leal, o Pretório Excelso passou a reconhecer a prescrição retroativa
em momento anterior ao recebimento da denúncia, vale dizer, entre a data
do delito e a do recebimento da peça acusatória.
1

Juíza federal substituta.
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A prescrição retroativa, diferentemente da prescrição em abstrato,
baseia-se na pena concretamente aplicada na sentença penal condenatória.
Ausente o recurso da acusação ou improvido este, considera-se que a reprimenda imposta pelo juiz era a justa e necessária desde a prática do delito,
devendo ser considerado este quantum de sanção para aferir-se a ocorrência
ou não da prescrição, na modalidade retroativa.
Dito isto, cabe indagar: quais são os períodos sobre os quais poderá
incidir referida prescrição?
Até o advento da Lei 12.234/2009, a prescrição de que ora se trata
levava em conta o tempo decorrido entre a data do fato e a do recebimento
da denúncia (ou queixa) e entre a data do recebimento da peça acusatória
e a da sentença.
Ocorre que a mencionada lei alterou significativamente o instituto
da prescrição retroativa, suprimindo um de seus interregnos, isto é, não
considerando o decurso do prazo entre a data do delito e a do recebimento da denúncia. Com isto, segundo a inovação legislativa, só poderá incidir
referida prescrição entre o recebimento da inicial acusatória e a sentença.
Vários doutrinadores, como Celso Delmanto Junior, René Ariel Dotti
e Cezar Roberto Bitencourt, escreveram apontando o desacerto da alteração
legislativa trazida pela Lei 12.234/2009. Cezar Roberto Bitencourt, em palestra proferida na VII Jornada de Direito Processual Penal promovida pela
Escola da Magistratura Federal da 1ª Região, ocorrida em Palmas/TO, em
dezembro de 2011, manifestou sua convicção acerca da inconstitucionalidade
da supressão da parcela de prescrição referente ao período decorrido entre
a data do fato e a do recebimento da denúncia.
Segundo o dileto doutrinador, é regra geral na Constituição de
1988 a prescritibilidade das infrações penais, tendo a Carta Magna excepcionado apenas as hipóteses descritas no art. 5º, XLII e XLIV, cabendo
ao legislador infraconstitucional regular os prazos prescricionais e as
matérias afetas à prescrição, “desde que não a suprima ou exclua, ainda
que parcialmente”.
Afirma o nobre jurista em sua palestra que a supressão trazida pela
Lei 12.234/2009 viola o princípio da proporcionalidade, pois não há razão
para se regular de forma distinta situações similares, inexistindo fundamento
lógico ou jurídico para que o tempo de prescrição contado após o recebimento da denúncia seja diferente do contado antes deste fato.
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Ademais, o suposto combate à impunidade a que a medida visa não
trará resultados tão significativos que justifiquem a supressão de um direito
fundamental do acusado, sendo, antes, uma confissão, por parte do Estado,
de sua inépcia e incapacidade de dar resposta penal dentro de um período
razoável.
Nesta senda, assevera que a inovação legal fere o princípio constitucional da razoável duração do processo, pois a ameaça da persecução
penal recairá sobre o acusado “como uma espada de Dámocles”, por longos
anos, sendo lícito à autoridade policial iniciar investigações e ao Ministério
Público oferecer denúncia, por exemplo, após 12, 15 anos da consumação
de um crime.
De nossa parte, parece-nos que a medida trazida pela Lei 12.234/2009
é mais uma medida do chamado “populismo penal”, que busca dar à sociedade medidas legislativas que trazem a promessa de combater a impunidade
e de maior rigor do direito penal para com os infratores. Deixam-se de lado
questões essenciais ao tema como investimento nas polícias, com adequados
treinamento e formação; reforma do sistema carcerário, tão ignominioso no
Brasil e totalmente incapaz de cumprir as finalidades da pena; aprimoramento constante do Ministério Público e do Judiciário, etc.
O instituto da prescrição traz ínsito em si a ideia de limite temporal
à atuação do Estado, vale dizer, a punição a quem cometeu um delito deve
ser feita dentro de um período de tempo predeterminado, estabelecido pelo
próprio Estado e fundado na razoabilidade e na gravidade do delito e da
pena. Excluir o cômputo do lapso que vai do cometimento da infração penal
até o recebimento da denúncia é, de fato, permitir que a apuração de crimes
se alongue indefinidamente no tempo, sem qualquer limite, trazendo não
só insegurança jurídica, mas também uma espécie de autorização implícita
ao Estado para que atue com total morosidade desde a fase policial até o
oferecimento da denúncia, pois não haverá risco de ver fulminada sua pretensão punitiva.
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Direito de defesa e produção da prova testemunhal no
processo penal: o arrolamento das testemunhas de defesa
em casos de nomeação de defensor dativo
Wagner Mota Alves de Souza1

1 Introdução
O direito processual penal passou, nos últimos anos, por mudanças significativas. No campo probatório, uma destas alterações pode trazer
implicações quanto ao regular exercício do direito de defesa, bem como ao
célere trâmite processual.
O interrogatório do acusado, antes da reforma, ocorria no início do
curso processual. Havendo a nomeação de defensor dativo, o encontro entre
acusado e seu patrono ocorria logo nesta etapa, o que facilitava a indicação
dos meios de prova, especialmente a prova testemunhal. Com a postergação
do interrogatório do acusado para fase final da instrução, em alguns casos
que envolvam réu solto e em praticamente todos que tenham réu preso,
observamos o adiamento deste encontro e uma dificuldade do defensor de
indicar, no momento oportuno, os meios de prova necessários ao exercício
regular do direito de defesa.
Este breve estudo tem por objetivo avaliar se esta alteração legislativa pode vir a prejudicar o direito de defesa do acusado e se ela traz algum
impacto ao célere trâmite processual. Confirmada esta hipótese, devemos
investigar se existe algum meio de contornar possíveis entraves durante a
fase instrutória.

2 Interrogatório do acusado e resposta à acusação

A lei assegura ao acusado o direito de comparecer perante a autoridade judiciária, acompanhado de defensor, constituído ou nomeado, para
ser interrogado2.
1
2

Juiz federal substituto. Mestre em direito pela Universidade Federal da Bahia.

Assim prescreve o art. 185 do CPP, in verbis: “Art. 185. O acusado que comparecer perante a auto-
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Diante do imperativo da necessária defesa técnica — sem o que o
processo seria nulo —, não se pode confiar ao réu o direito de escolha sobre
a constituição ou não de advogado3. Optando por não constituí-lo, caberá ao
juiz a nomeação de defensor.
Antes da reforma processual, o interrogatório era realizado no início
da fase instrutória. Neste momento, dava-se, como regra, o primeiro contato
do acusado com o seu defensor quando este era nomeado pelo juiz. Nesta
ocasião eram esclarecidos os fatos e indicadas as fontes de prova. Assim,
instada a defesa para apresentar o rol de testemunhas para oitiva em audiência de instrução, a indicação das pessoas a serem ouvidas era facilitada
pelo contato prévio com o acusado.
A atual legislação processual penal posterga o interrogatório do acusado para última etapa de produção probatória. Ao final da audiência de
instrução e produzidas as provas necessárias para o julgamento do feito,
não sendo o caso de novas diligências em razão de fatos ou circunstâncias
revelados em audiência, deve ser ouvido o réu4.
Assim, com as alterações introduzidas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório terá vez após a apresentação da defesa escrita por ocasião da
audiência una de instrução e, ainda, depois da inquirição das testemunhas
de acusação e defesa, bem como dos esclarecimentos dos peritos, acareações
e demais diligências que se fizerem necessárias.
Caso não tenha sido constituído advogado, o juiz deverá nomear
um defensor ao réu. Estando ele solto, é possível que a desídia do acusado
contribua para que o contato inicial se dê por ocasião do interrogatório;
estando ele preso, é quase certo que a defesa desconheça a sua versão dos
fatos e as pessoas que poderiam ser ouvidas. Novamente é no momento do
interrogatório, após o exaurimento das etapas de produção probatória, que
3

4

ridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu
defensor, constituído ou nomeado”.

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] III – por falta das fórmulas ou dos termos
seguintes: [...] c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos.”
“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado.”
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podem chegar ao defensor informações importantes sobre fontes de prova
aptas ao esclarecimento dos fatos.
Deve ser observado que caberá à defesa, seja ela constituída ou nomeada, apresentar resposta a acusação, sendo esta a oportunidade em que
o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas
e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário, conforme estabelece o art. 396-A do Código de Processo Penal.

3 Não apresentação de rol de testemunhas pelo defensor dativo

Escoado o prazo sem a indicação do rol de testemunhas, ter-se-ia,
em princípio, a incidência da preclusão temporal, encerrada a oportunidade
para realização do ato processual, salvo para o fim de substituir testemunhas
devidamente arroladas que não tenham sido encontradas. Este impedimento
imposto ao acusado poderia até ser flexibilizado, desde que não houvesse
comprometimento da audiência de instrução, mas como equacionar o problema se a indicação acontece apenas no momento do interrogatório?
Nas hipóteses acima descritas, nas quais inexiste prévio contato entre acusado e defensor, a resposta à acusação tende a limitar-se apenas a
questões de direito, sendo praticamente impossível adentrar o defensor
em questões de fato, especialmente, no que concerne à indicação de pessoas que tenham presenciado os fatos. Normalmente, o rol de testemunhas
apresentado, nestas circunstâncias, considera exclusivamente o inquérito
policial. Como, então, neste contexto, exigir-se o rigoroso cumprimento do
art. 396-A do CPP?
Há respeitável entendimento doutrinário que excepciona a regra da
preclusão para admitir a indicação de testemunhas quando feita pelo acusado
por ocasião do interrogatório. Assim, requerido pela defesa ou mencionados
fatos e indicadas testemunhas no interrogatório do acusado é facultado ao
juiz determinar a oitiva de testemunhas com base no art. 189 do CPP5.
Eugênio Pacceli (2009, p. 360-361), por exemplo, identifica o problema e admite a flexibilização do limite temporal para apresentação do rol de
5

Dispõe o referido art., in verbis: “Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas”.
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testemunhas se houver comprometimento para a defesa. Pondera o referido
autor o seguinte, in verbis:

A única questão que agora se põe, em face da Lei 11.719/08, e com a
alteração dos ritos ordinário e sumário no procedimento comum, é se
seria possível a designação de nova audiência de instrução exatamente para a coleta das provas indicadas pelo acusado no interrogatório.
O problema, de fato, pode existir em razão do fato de que, agora, o
interrogatório é o último ato da audiência de instrução, antecedendo-lhe a inquirição do ofendido, das testemunhas e até do perito (art.
400, CPP). E mais. Com a previsão de apresentação prévia de defesa
escrita (art. 396, CPP), com a especificação de provas (art. 396-A,
CPP), pode-se objetar que tal faculdade (a de indicação de provas
no interrogatório) estaria preclusa. Embora pertinente a objeção, é
preciso estar atento, sempre, à observância do princípio da ampla
defesa. Neste sentido, quando se estiver diante de defesa dativa, por
exemplo, na qual o defensor não tenha tido contato com o acusado
antes da apresentação da defesa escrita, pode ser que a indicação de
provas no interrogatório seja o único momento em que a defesa se
efetivaria mais amplamente. Imagine-se, então, as hipóteses de réu
preso, nas quais a defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública.
Ora, a não ser se o defensor público se dispuser a comparecer aos
presídios e delegacias, como elaborar a defesa escrita e apresentar
rol de testemunhas sem o contato com o acusado? Nessas situações,
imperiosa será a determinação de reabertura da instrução, colhendo-se as provas indicadas pelo réu. Em resumo: sempre que a defesa,
ainda que constituída, se mostrar perigosamente deficiente (há casos
em que o defensor se limitar a indicar as testemunhas da acusação),
o princípio constitucional da ampla defesa imporá a produção de
novas provas.

4 Análise crítica

A interpretação conferida ao citado dispositivo, em especial à sua
parte final, tem por escopo tutelar as garantias fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, postas em favor do acusado. Contudo, o resultado
pretendido pela reforma processual — parece-nos — fica comprometido.
A inversão do momento do interrogatório teve por finalidade permitir
ao acusado uma manifestação segura à luz de todas as provas já produzidas.
O modo como foi organizada a produção probatória visa à concentração dos
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atos processuais e à duração do processo em tempo razoável6. Permitir a
reabertura da oportunidade para indicação de testemunhas em fase final
da instrução ao livre arbítrio do acusado pode inviabilizar o célere trâmite
processual.

Note-se que no dia a dia forense não se mostra de fácil percepção a
interpretação conferida ao art. 186 do Código de Processo Penal, de modo
que é possível que a defesa não requeira ou que o juiz não oportunize a
apresentação de rol de testemunhas nesta etapa processual.

Outro detalhe importante. A defesa, juntamente com o acusado, pode
tentar controlar o tempo do processo, omitindo-se no dever de indicar tempestivamente as testemunhas, caso isto lhe seja possível, confiando na regra que poderia reabrir a faculdade processual no momento derradeiro do
interrogatório.

Deferida a produção da prova, uma nova audiência de instrução terá
de ser marcada, renovando-se todos os atos necessários à sua realização.
Os inconvenientes de sempre podem surgir, atrasando consideravelmente
o andamento processual já em fase final, como, por exemplo: (a) indicação
de testemunhas residentes em outras comarcas ou seções fora do lugar em
que tramita o processo, tendo-se que aguardar um longo tempo até cumprimento da carta precatória; (b) endereços incompletos ou testemunhas não
localizadas, tendo-se que oportunizar esclarecimentos; (c) testemunhas intimadas que não comparecem e devem ser conduzidas coercitivamente. Mas
normalmente, em tais circunstâncias, o ato instrutório precisa ser remarcado.
Processos com mais de um réu poderiam ser desmembrados, impedindo-se um julgamento conjunto, em razão do descompasso no andamento
processual. Enfim, na tentativa de se resolver um problema outros seriam
criados. Além do mais, poucas não seriam as vozes a defender a realização
de um novo interrogatório do acusado.

São entraves que atrasam o andamento processual e que devem ser
enfrentados no momento oportuno. Solucioná-los quando o processo encontra-se praticamente pronto para julgamento seria, a nosso ver, inadequado.
6

“Art. 400. [...]. § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”
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5 Conclusão
A resposta à acusação é o momento em que deve ser feita a indicação das testemunhas escolhidas pela defesa. Mas nem sempre se torna
possível ao defensor nomeado, ou mesmo à Defensoria Pública, conhecer
os fatos sob o enfoque do acusado quando este está preso. Mesmo quando
solto, existe o risco de grave deficiência na defesa quando o acusado se
mostra desidioso.
Ao Poder Judiciário interessa o exercício do direito ao contraditório e
à ampla defesa em grau máximo para que cheguem ao responsável pela decisão final elementos suficientes para um provimento seguro. A não indicação
de testemunhas pela defesa, quando existem pessoas que podem acrescentar
novos e importantes dados ao processo, gerada pela impossibilidade de um
encontro prévio com o acusado, é um entrave que deve ser evitado a todo
custo, pois pode comprometer a decisão, tanto do ponto de vista formal
quanto da perspectiva substancial. O erro judiciário pode ocorrer em razão
da deficiência probatória, que poderia ser evitada. Então, não parece acertado
decidir pela preclusão do direito de apresentar rol de testemunhas quando
impossível ou extremamente difícil para o defensor fazê-lo no momento da
apresentação da resposta à acusação.
De outro lado, colocar nas mãos do acusado ou do seu defensor a
oportunidade de reabrir a fase instrutória por ocasião do interrogatório,
retirando do juiz o controle do tempo do processo, não é solução adequada.
Entendemos que diante de tal situação o juiz deve ter conduta ativa,
antecipando-se a possíveis interferências na marcha procedimental, a fim
de garantir celeridade processual sem restringir direitos e garantias fundamentais do acusado.
Ao realizar o ato de citação, o Estado-juiz apresenta-se ao acusado e o
conclama a promover sua defesa, garantindo que, mesmo contra sua vontade,
lhe seja assegurado um defensor. Oportuniza-se ao acusado, em tal momento, ciência dos fatos delituosos a ele atribuídos para o fim de apresentação
de resposta à acusação, devendo constituir advogado, ciente, ademais, de
que, caso não constitua defensor, o juiz fará nomeação de um em seu favor
e providenciará intimá-lo pessoalmente (por oficial de justiça) a respeito
de tal providência. Nesta ocasião sugerimos que o réu seja cientificado da
necessidade de indicar as pessoas que devam ser ouvidas em juízo, caso não
constitua defensor.
272

III Jornada de Direito Processual Penal

Assim, o acusado, neste segundo ato, já estará ciente de que deverá
informar nome, qualificação e endereço das testemunhas que pretende ouvir.
Ou seja, no ato de intimação pessoal do réu preso ou solto da decisão que
lhe nomeia defensor ou determina que sua defesa fique a cargo da Defensoria Pública, já estará ele ciente, desde a citação, que deverá buscar todas
as informações necessárias para a futura intimação das suas testemunhas e
que deverá prestá-las neste momento.
Entre a citação e a intimação do ato que nomeia defensor, haverá
tempo razoável para colher as informações necessárias para intimação das
testemunhas de defesa. Recusando-se a indicar as pessoas a serem ouvidas,
deverá o acusado ser advertido de que não será renovada a oportunidade no
momento do interrogatório, salvo se chegar a seu conhecimento fato novo,
entendendo-se como tal aquele não conhecido ao tempo da realização do
ato de comunicação processual.
O rol de testemunhas apresentado pelo acusado servirá de base para
o defensor, que poderá complementá-lo no momento da resposta à acusação. Havendo necessidade de substituição de testemunhas, tal providência
também poderá ser adotada sem prejudicar a normal tramitação processual.
Deste modo, evita-se a surpresa no momento da realização do interrogatório, como também fica garantida ao acusado a produção de prova
testemunhal de modo adequado. As informações que apenas iriam surgir
no momento do interrogatório do acusado são antecipadas, permitindo à
defesa técnica conhecimento do interesse do acusado de que sejam ouvidas
as testemunhas por ele indicadas. De outro lado, o juiz poderá adotar as
providências necessárias para a regular produção probatória, garantindo-se,
assim, o pleno exercício do direito de defesa, sem prejudicar a celeridade
processual.
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Retroatividade da lei penal mais benéfica e
o problema da combinação de leis
Warney Paulo Nery Araujo1

A disciplina temporal da lei penal encontra-se insculpida no art. 5º,
XL, da Constituição Republicana: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, e no art. 2º, parágrafo único, do Estatuto Penal: “a lei posterior,
que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.
Desse modo, e como consabido, a regra geral é a irretroatividade in
pejus, ou seja, a lei mais severa não poderá retroagir para agravar a situação
de um acusado ou condenado. Ao passo que a retroatividade in mellius, norma
de exceção, se traduz na possibilidade da lei nova, mais benigna, retroagir
e alcançar situações pretéritas.
Todavia, tais imperativos principiológicos não se mostram capazes de
elucidar situações um pouco mais complexas, em que ambas as leis, tanto a
nova como a anterior, forem benéficas somente em parte, havendo também
aspectos mais severos em cada uma delas.
Nessas hipóteses, o que se observa é a existência de polêmica e discordâncias doutrinárias e jurisprudenciais sobre a maneira mais escorreita
para a solução do problema.
Sobre essas discordâncias, duas teses se sobrelevam em importância.
A primeira apregoa que se deve fazer uma espécie de combinação, aplicando-se o que cada lei contiver de mais benéfico. A outra advoga a proibição dessa
combinação, devendo-se eleger apenas uma das duas leis, ou seja, a que no
geral seja mais benéfica.
Essa (im)possibilidade da combinação de leis foi objeto do Recurso
Extraordinário 596.152/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que aplicara a causa de dimi1
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nuição de pena prevista na Lei 11.343/2006 (art. 33, § 4º) a condenado por
tráfico de drogas, cujo crime foi perpetrado sob a égide da Lei 6.368/1976.
Faço aqui um pequeno relatório para melhor aclarar a questão.
Como todos sabem, antes regulado pela Lei 6.368/1976, o delito de
tráfico foi objeto de nova disciplina jurídica pela Lei 11.343/2006.
Pela Lei 6.368/1976 (art. 12), o crime era punido com pena de reclusão de 3 a 15 anos, mais multa de 50 a 360 dias-multa.
Posteriormente, com a vigência da Lei 11.343/2006 (art. 33), a pena
de reclusão passou a ser de 5 a 15 anos, e a multa foi elevada de 500 a 1.500
dias-multa.
Observa-se, portanto, que com a nova lei houve um recrudescimento
da pena privativa de liberdade e da pena de multa cominada ao delito de
tráfico.
Todavia, se por um lado a Lei 11.343/2006 veicula punição bem mais
severa, por outro traz uma causa de diminuição de pena que não existia na
Lei 6.368/1976.
Em seu art. 33, § 4º, a nova lei prevê a redução da pena de 1/6 a 2/3,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Ao que parece, a intenção desta medida de política criminal seria
distinguir o pequeno traficante, contemplando-o com uma punição menos
severa, do grande traficante, que oferece maior risco à sociedade.
Observa-se, entretanto, que o problema jurídico repousa no fato de
que a Lei 6.368/1976 é mais benigna no que tange à pena abstratamente
cominada ao delito, ao passo que a Lei 11.343/2006 é mais benéfica no que
diz respeito à causa de diminuição de pena, não aventada pela lei anterior.
Logo, no tocante aos crimes praticados na vigência da Lei 6.368/1976,
a polêmica reside na possibilidade, ou não, de conferir retroatividade à causa
de diminuição de pena prevista na Lei 11.343/2006.
Posta assim a questão, cabe aqui analisar como se deu a votação
das duas teses oponentes no precedente acima mencionado, até pela sua
importância, já que teve repercussão geral reconhecida em 04/06/2009.
No seu julgamento, publicado em 13/01/2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ficou dividido na votação, que terminou empatada, em
razão da ausência da ministra Ellen Gracie. Por conta do empate, o resultado
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foi proclamado em favor do recorrido, conforme reza o Regimento Interno
do STF (art. 146).
Foram partidários da tese favorável ao réu (retroatividade da causa
de diminuição de pena) os ministros Ayres Britto, Cezar Peluso (presidente),
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello.
Votaram pela irretroatividade os ministros Ricardo Lewandowski
(relator), Cármem Lúcia, Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Marco Aurélio.
Três foram os principais argumentos em favor da tese da irretroatividade da causa de diminuição de pena:
1) O art. 5º, XL, da Constituição Federal, que estabelece o princípio
da retroatividade e ultra-atividade da lei penal mais benéfica, considera a lei
penal como um todo indivisível, não passível de mesclagem de seu conteúdo
com outra lei que lhe suceda no tempo, a exemplo do que se pretende fazer
com as Leis 6.368/1976 e 11.343/2006.
2) A combinação dessas leis resultaria na criação indevida de uma
terceira lei (lex tertia), por certo inexistente, porquanto não criada pelo órgão legislativo.
3) Ao Judiciário não compete a elaboração de leis, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da separação dos poderes, com inegável
usurpação da competência constitucional do Congresso Nacional.
Para ilustrar tudo o que foi dito, cabe transcrever trecho de um julgado da 5ª Turma do STJ:
A redução da pena de 1/6 a 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/06 (...) mostra-se indevida e inadequada (...) àquelas situações
consumadas ainda na vigência da Lei 6.368/76, pois o Magistrado que
assim procede está, em verdade, cindindo leis para criar uma terceira
norma — uma lei de drogas que prevê pena mínima para o crime de
tráfico de 3 anos, passível de redução de 1/6 até 2/3, para agentes
primários e de bons antecedentes, possibilitando, em tese, a fixação
da sanção em apenas 1 ano de reclusão; contudo, essa norma jamais
existiu no ordenamento jurídico brasileiro, não podendo ser instituída
por via de interpretação. (HC 94738/SP, rel. min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ, 01/09/2008.)

Por seu turno, a tese contrária, que sustenta a retroatividade da causa
de diminuição de pena — e circunstancialmente vencedora —, possui, basicamente e também, três argumentos principais:
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1) A aplicação do princípio da máxima eficácia da Constituição, vale
dizer, a Constituição, por ser a lei das leis, deve ser interpretada no
sentido de se conferir a maior eficácia possível a seus dispositivos,
sobretudo quando se tratar de direitos e garantias fundamentais.
Nesse sentido, é de se conferir maior amplitude ao comando inserto
no art. 5º, XL, do Texto Magno, que dispõe sobre a retroatividade/
ultra-atividade da lei penal mais benéfica. Esse dispositivo, portanto,
estaria a exigir interpretação elástica ou tecnicamente “generosa”.
2) Em atendimento ao princípio da individualização da pena (art. 5º,
XLVI), deve-se tomar a expressão “lei penal” não como um todo
unitário de normas jurídicas, mas como cada instituto ou figura de
direito veiculado pelo diploma legislativo. Assim, o crime, a pena, a
liberdade provisória, a progressão de regime, entre outros, seriam
institutos ou figuras com autonomia suficiente para retroagir se,
e quando, mais benéficos. E assim, a correta leitura seria a de que
a Constituição proibiria a mesclagem dos institutos e figuras de
direito entre si (crime com crime, pena com pena), que deveriam
ser aplicados em sua inteireza, independentemente de estarem
numa ou noutra lei (crime com pena, crime com progressão).
3) Em decorrência mesmo do entendimento anterior, não se haveria
de falar em usurpação de competência legislativa, já que inexistia
causa de diminuição de pena na lei anterior e, portanto, não haveria
confrontação de lei nova e lei velha.
Como não poderia deixar de ser, deixo registrada aqui a minha predileção pela interessante tese desenvolvida no voto do ministro Luiz Fux
acerca da ofensa ao princípio da isonomia, ao menos in casu, ao se concluir,
como fez o STF, pela retroatividade.
Segundo o ministro,
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O tratamento penal mínimo conferido pela Lei n. 11.343/06 aos traficantes primários, de bons antecedentes, e que não se dedicam às
atividades criminosas nem integram organização criminosa, resulta em
uma reprimenda corporal de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
correspondente à incidência máxima da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º, (dois terços) sobre a menor pena prevista na escala penal do caput do mesmo artigo (cinco anos). Pretender a retroatividade
isolada da minorante alcunhada como “tráfico privilegiado”, significa
altercar uma sanção penal mínima de 1 (um) ano de reclusão para a
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mesma conduta. Desse modo, aqueles que praticaram o crime antes
da novel legislação seriam favorecidos por regramento privilegiado,
mais favorável do que aquele aplicável aos que delinquirem após o
advento da Lei de Drogas de 2006.

Em outras palavras, o ministro ressalta que o resultado da combinação de leis implica violação ao princípio da isonomia, na medida em que
acarreta privilégio injustificável a quem praticou o delito de tráfico no passado, sob a vigência da antiga Lei de Tóxicos, em detrimento de quem vier
a delinquir após a vigência da nova Lei de Drogas. O resultado dessa mescla
é a incidência de dois pesos e duas medidas. Efetivamente, teríamos, então,
duas sanções em abstrato: a) uma, aplicável a fatos pretéritos, resultante da
combinação de leis, e b) outra, aplicável a fatos futuros, resultante da aplicação integral da Lei 11.343/2006. E essa situação, sem dúvida, implicaria
violação ao princípio da isonomia.
Geralmente, o efeito da retroatividade da norma penal mais benéfica
consiste em conferir aos que delinquiram no passado o mesmo tratamento
jurídico que a norma atual confere aos que vierem a delinquir no futuro.
Nem mais nem menos. Tudo em nome da igualdade.
Porém, quando o intérprete faz combinação de leis, na realidade ele
não aplica a lei mais benéfica entre as normas analisadas, mas cria uma
terceira lei ainda mais benigna do que as outras duas e só aplicável àqueles
que praticaram o crime sob a égide da lei anterior.
Desta feita, a solução, de acordo com o eminente ministro, não está em
mesclar a lei anterior com a lei nova, para delas extrair uma terceira norma
aplicável ao caso, mas em eleger qual entre elas será a mais benigna, para
aplicá-la em sua totalidade. E isso somente será possível mediante análise
caso a caso.
Por outro lado, o voto em análise ainda observa violação a dois outros fundamentos da Lei Maior, quais sejam: o princípio da legalidade e o
da democracia. A violação da legalidade consiste na inexistência jurídica
dessa “terceira lei”, resultado da combinação de outras duas. Por sua vez,
a violação à democracia consiste na ausência de representação popular do
Poder Judiciário em atividade dessa natureza.
Esses seriam, em apertada síntese, os argumentos envolvendo o tema
da retroação da lei mais benéfica, que, pelo placar da votação, encontra-se
ainda em aberto, malgrado a repercussão reconhecida.
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As medidas cautelares no processo penal — uma análise
didática das alterações promovidas pela Lei 12.403,
de 04/05/2011
Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza1

1 Introdução
A Lei 12.403, de 04/05/20112, fruto da conversão do Projeto de Lei
4.208/2001, apresentado pela Presidência da República, teve por objetivo
reformar o Código de Processo Penal brasileiro, no que tange ao tema das
prisões e outras medidas cautelares, adaptando-o ao processo tipo acusatório
preconizado pela Constituição da República.
A mencionada lei, entre diversos outros destaques, tem o mérito de
prestigiar os princípios da presunção relativa de inocência e da proporcionalidade nas medidas cautelares penais, mormente no que concerne a uma
visão minimalista do direito penal.
Registre-se, por oportuno, que o princípio da não culpabilidade (presunção relativa de inocência) além de estabelecer o ônus da prova do fato criminoso e de sua autoria para a acusação, por se relacionar com a prevalência
do interesse do réu (in dubio pro reo), estabelece, à luz dos ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci, “a excepcionalidade e a necessidade das medidas
cautelares, já que indivíduos inocentes somente podem ser levados ao cárcere quando realmente for útil à instrução e à ordem pública” (NUCCI, 2007).
No que concerne à proporcionalidade, dita a melhor doutrina que se
deve evitar adoção de medidas processuais pautadas em convicção judicial
1
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Lei 12.403, de 04/05/2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 03/10/1941 – Código
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sumária que tenham o condão de ser mais gravosas que o próprio desiderato
do pedido inicial.
Para se ter um exemplo, não seria nem um pouco razoável determinar-se a prisão cautelar de um indivíduo num processo em que se apura a
prática de infração penal não sujeita a pena privativa de liberdade, uma vez
que os meios não podem ser mais gravosos que os fins. Do mesmo modo,
não seria proporcional manter alguém encarcerado no período de formação
da culpa, nos casos em que, uma vez condenado, devesse começar a cumprir
sua pena em regime aberto, tal como ocorre nas condenações não superiores
a quatro anos de prisão, à luz do art. 33 do Código Penal brasileiro.
É preciso ponderar, entretanto, quais serão as consequências destas mudanças para o direito fundamental à segurança, já que a falta de
informação da sociedade sobre as características do modelo acusatório de
processo, muito frequentemente, leva a uma sensação de não efetividade
do sistema punitivo brasileiro. Sempre lembrando que, por efetividade do
processo, deve-se entender a permissão para que as partes possam, através
dos procedimentos penais, participar de maneira abrangente na formação da
decisão judicial, com o respeito irrestrito ao contraditório, à ampla defesa,
ao devido processo penal de maneira isonômica, de modo que a antecipação
de medidas punitivas, que somente devem ser impostas depois do trânsito
em julgado da sentença condenatória, não prestigia tal efetividade.
Neste contexto, faremos uma breve apresentação das principais mudanças determinadas pela novel legislação, suas virtudes e prováveis efeitos
negativos.

2 Medidas cautelares

O novo art. 319 do CPP determina que poderão ser adotadas pelo juiz
as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico ao juízo; proibição
de acesso ou frequência a certos lugares; proibição de manter contato com
pessoas determinadas; proibição de ausentar-se da comarca; recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga; suspensão do exercício de
função ou de atividade econômica ou financeira; internação provisória em
hospital de custódia e tratamento (art. 26 do CPP) em caso de crime praticado
com violência ou grave ameaça; fiança e monitoração eletrônica.
Registre-se, por oportuno, que o art. 320 do CPP acrescenta a hipótese
de proibição de saída do território nacional, que deverá ser comunicada à
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Polícia de Fronteiras (Polícia Federal e Exército), intimando-se o acusado a
entregar seu passaporte em 24 horas.
Para a imposição de tais medidas, será necessário verificar a presença
de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes da autoria,
sendo certo que o delito a ser investigado ou processado deverá possibilitar a aplicação de pena privativa de liberdade quando da condenação. Caso
contrário não se poderá impor as referidas medidas cautelares. A esses dois
pilares a doutrina dá o nome de pressupostos das medidas cautelares.
Por outro lado, serão também necessários os requisitos previstos no
art. 282 do CPP para a decretação das medidas. Estes requisitos se dividem
em requisitos materiais e requisitos formais.
Os requisitos materiais estarão presentes quando for possível verificar, por evidência concreta nos autos, a necessidade para aplicação da
lei penal, para investigação ou instrução criminal e para evitar prática de
infrações. Aqui não temos nenhuma novidade em relação ao que se exigia
no caso de determinação de prisões cautelares, especialmente de prisões
preventivas.
Apenas podemos acrescentar que o legislador preferiu adotar a técnica de mencionar já no art. 319 do CPP a quais requisitos materiais cada
uma das medidas cautelares está vinculada. Assim, é que, por exemplo, o
comparecimento ao juízo, a proibição de acesso a certos lugares, a proibição
de contato com certas pessoas, a internação provisória e a suspensão de
função pública ou de atividade econômica ou financeira estão relacionados
com a tentativa de se evitar novas infrações e, portanto, com a garantia da
ordem pública.
Já o recolhimento domiciliar e a proibição de ausentar-se da comarca
ou do território nacional estão relacionados com a garantia da aplicação da lei
penal e também com a conveniência da instrução processual. E, finalmente,
a fiança está relacionada a assegurar o comparecimento do acusado a atos
do processo e a evitar a obstrução da prática desses atos.
Ao escolher entre as medidas cautelares disponibilizadas pelo CPP, o
juiz deverá verificar a adequação de cada uma delas ao caso concreto, agindo
com o fito de evitar, o quanto possível, a imposição da prisão preventiva.
Como requisitos formais para essa verificação, a norma do art. 282 do CPP
aponta a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais
do indiciado ou acusado.
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Segundo orientação pretoriana, não se admite decretação de prisões
cautelares apenas pela gravidade em abstrato do crime.

[...] Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta
a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem
perigo à sociedade e à saúde pública para justificar a imposição da
prisão cautelar. Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual
indignação popular dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no
HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello3.

É por isso que estamos entendendo que a melhor interpretação para
esta inovação legislativa é aquela que autoriza concluir que estas circunstâncias (em especial a gravidade do delito) serão analisadas quando da escolha
das medidas cautelares e sua adequação ao fim a que se destinam, e não
quando da análise de seu cabimento no caso concreto. Em outras palavras, os
requisitos formais das medidas cautelares se relacionam com o princípio da
proporcionalidade, e não com critério de sua conveniência ou oportunidade,
e a gravidade da infração não pode ser vista como motivo para decretação,
mas sim como critério de escolha das medidas pertinentes ao caso.
É preciso destacar que as medidas cautelares só serão possíveis
quando a infração for punida com pena privativa de liberdade e que, uma
vez descumpridas pelo réu ou investigado, poderão ser substituídas por outras medidas cautelares mais restritivas ou, em último caso, convertidas em
prisão preventiva (art. 282, parágrafo único, c/c art. 312, parágrafo único).
Elas também poderão ser impostas quando não couber a prisão preventiva como contracautela à prisão em flagrante (art. 310, II, do CPP).

Quanto à competência para a decretação, o destaque está para o fato
de que foi mantido o poder geral de cautela do juiz criminal, o qual poderá, de
ofício, decretar as medidas, caso não tenham sido requeridas pelas partes ou
tenham sido fruto de representação da autoridade policial ou requerimento
do Ministério Público.

Acontece que a redação do art. 282, § 2º, do CPP deixa claro que
tais medidas só oderão ser decretadas de ofício na fase judicial (quando
já se poderá falar na presença de partes processuais), logo, no curso da
3
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investigação criminal, elas dependerão de requerimento do Ministério
Público ou de representação pela autoridade policial.
Exceção a essa regra está no art. 310, II, do CPP, pois, quando
receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá (comando impositivo),
fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando
presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código e se revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Dessarte, quando a investigação policial tiver sido iniciada por prisão em
flagrante, haverá a possibilidade de o juiz determinar medidas cautelares
sem a provocação do MP ou do delegado de polícia, como forma de evitar a
imposição de medida mais severa, qual seja, a prisão preventiva.
De todo modo, é sempre conveniente que as autoridades policiais, ao
encaminharem a comunicação de prisão em flagrante ao juízo, representem
pela prisão preventiva do autuado, ou, alternativamente, pela imposição de
uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Na tramitação dos pedidos de aplicação das cautelares, o requerimento deverá ser apresentado com cópia da petição e das peças que o acompanham, a fim de que seja intimada a parte afetada. Tal intimação não será
necessária se o conhecimento sobre o pedido puder prejudicar sua execução
ou se houver urgência.
Uma vez decretada, a medida poderá ser revogada, alterada, cumulada com outras que se mostrarem necessárias ou mesmo ser convertida em
prisão preventiva (quando esta for cabível).
A prisão preventiva só será decretada como última ratio, mas desde
que a infração seja punida com pena privativa de liberdade, devendo ser
ponderada a proporcionalidade da decretação, uma vez que, se o processo
não permitir encarceramento do infrator quando da sentença final (caso de
regime aberto, sursis ou substituição por pena alternativa), não será ponderável impor-se a prisão no curso do processo.

3 Alterações quanto à prisão cautelar

Basicamente, a Lei 12.403/2011 deixou claro que só temos três espécies de prisões antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
quais sejam: flagrante, preventiva e temporária.
Quanto à prisão em flagrante, essa se tornou uma exceção dentro
do sistema.
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É que o ato de captura de alguém que está cometendo uma infração
penal, que acabou de cometê-la, foi perseguido logo após ter praticado tal
infração ou encontrado, logo depois, de posse de objetos que o façam presumir ser o autor, passou a ser extremamente transitório.
Na verdade, uma vez levado à delegacia de polícia e registrado o auto
de prisão em flagrante, deverá ser promovida a comunicação da prisão à autoridade judicial e ao Ministério Público e, no prazo máximo de 24 horas após
a restrição de liberdade, deverá ser encaminhado o auto de prisão ao juiz
criminal, o qual deverá, imediatamente, relaxar a prisão (caso tenha havido
alguma ilegalidade) ou convertê-la em prisão preventiva, se não for o caso
de aplicação de alguma das medidas cautelares anteriormente analisadas,
ou ainda, conceder a liberdade provisória.
A prisão preventiva assume, assim, total prioridade no sistema processual penal brasileiro e, como se trata de medida por demais excepcional,
tem-se que o indivíduo flagrado na prática de qualquer infração, por mais
grave que seja (já vimos isso antes), deverá ser posto em liberdade poucas
horas depois de ter sido colhido em flagrante.
Neste ponto, reside a maior parte de nossas preocupações.
Em que pese seja razoável depreender que diante do princípio
da presunção relativa de inocência ninguém deva ser restringido na sua
liberdade antes de uma decisão contra a qual não caibam mais recursos
na esfera judicial, é preciso ter em mente que a sociedade brasileira não
está suficientemente instruída a respeito dessas questões jurídicas, sendo
suscetível à sensação de que um indivíduo que comete qualquer sorte
de infração penal poderá retornar ao seu seio sem qualquer intervenção
estatal.
Tal sentimento por certo é capaz de reforçar a sensação de impunidade que granjeia no Brasil e servir de incentivo para prática de infrações,
principalmente se considerarmos o fato de que o processo penal demora
vários anos para alcançar seu desate final.
Vejamos o exemplo de um praticante contumaz de furto, cuja pena,
segundo o art. 155 do Código Penal, é de um a quatro anos de reclusão.
Considerando que o art. 313, I, do CPP diz que será admitida a prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos, fica evidente que deverá tal indivíduo ser
posto em liberdade, logo que o auto de sua prisão chegar às mãos do juiz, a
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não ser que tenha sido condenado anterior e definitivamente por outro crime
doloso ou tenha praticado o delito, no ambiente doméstico ou familiar, contra
uma mulher (desde que não seja sua, pois aí teremos a escusa absolutória
do art. 181 do CP), contra criança ou adolescente (que não seja seu próprio
filho), deficiente, enfermo ou idoso.
Fica patente, portanto, que não mais se poderá manter preso em
caráter provisório o violador do patrimônio alheio colhido em flagrante.
Será necessário soltá-lo, impor medida cautelar e, somente no caso de descumprimento desta, convertê-la em prisão preventiva, com a autorização
do art. 282, § 4º, do CPP.
É por isso que nos parece adequado, como forma de contornar esse
problema de sensação de impunidade relacionado aos crimes cuja pena
máxima não exceda a quatro anos, a imposição inicial de uma das medidas
cautelares do art. 319 do CPP, em especial a fiança, já que no caso de descumprimento de tal imposição será franqueada a manutenção da custódia
cautelar com suporte no art. 282, § 4º, c/c 312, parágrafo único, ambos do
CPP, com a redação que lhes foi dada pela novel lei.
Lembre-se que se se tratar de pessoa pobre (art. 350 do CPP), esta
circunstância deverá ser demonstrada pela Defensoria Pública, permitindo
tempo suficiente para a escolha de outra medida cautelar mais adequada e
igualmente efetiva.
3.1 Alterações quanto à prisão em virtude de mandado (preventiva e
temporária)

Inicialmente é preciso destacar que a nova legislação previu um sistema de registro de mandados de prisão junto ao Conselho Nacional de Justiça,
o que deve ser visto como medida extremamente positiva, já que pretende
possibilitar um melhor fluxo de informações entre as diversas unidades
federativas brasileiras.
Ficou ratificada a possibilidade de cumprimento do mandado de
prisão por meio de carta precatória e, em caso de urgência, a dispensa da
apresentação do mandado de prisão ao preso, com a comunicação do ato
restritivo por qualquer meio idôneo, na qual deverão constar os motivos
da medida.
A prisão cumprida em local fora da jurisdição do juiz processante
deverá ser imediatamente comunicada ao juiz do local, sendo certo que,
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em seguida, deverá ser cientificado o juiz que expediu o mandado para que
providencie a remoção do preso, a qual se dará no prazo máximo de 30 dias.
Registre-se, ainda, que no caso de crimes inafiançáveis a falta de exibição do mandado não obstará à prisão e o preso deverá ser imediatamente
apresentado ao juiz que determinou a prisão cautelar.
3.2 Alterações quanto à prisão preventiva

Esta modalidade de prisão passou a ser referência no sistema do CPP.
Primeiro porque revela os casos em que a restrição da liberdade de caráter
cautelar assume ares de imprescindibilidade. Segundo porque passou a ser
substituta obrigatória da prisão em flagrante, inicialmente decretada, caso
não seja hipótese de concessão de liberdade provisória ou de aplicação de
uma das medidas cautelares.
Aliás, tal situação já vinha ocorrendo desde a edição da Resolução
66, de 27/01/2009, pelo CNJ, cuja redação foi praticamente repetida no art.
310 do CPP4. Vejamos:

Art. 1º Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, imediatamente, ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais, fundamentar
sobre:
I – a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a
lei admitir;
II – a manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da
prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a
legislação pertinente; ou
III – o relaxamento da prisão ilegal.

4

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação
dada pela Lei 12.403, de 2011).
I – relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas
da prisão; ou (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato
nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).”
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§ 1º Em até quarenta e oito horas da comunicação da prisão, não sendo
juntados documentos e certidões que o juiz entender imprescindíveis
à decisão e, não havendo advogado constituído, será nomeado um
dativo ou comunicada a Defensoria Pública para que regularize, em
prazo que não pode exceder a 5 dias.
§ 2º Quando a certidão e o esclarecimento de eventuais antecedentes
estiverem ao alcance do próprio juízo, por meio do sistema informatizado, fica dispensada a juntada e o esclarecimento pela defesa.
§ 3º Em qualquer caso o juiz zelará pelo cumprimento do disposto
do artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, e do disposto no artigo
306, §1º e § 2º, do Código de Processo Penal, especialmente quanto
à comunicação à família do preso e à Defensoria Pública, quanto ao
prazo para encaminhamento ao juiz do auto de prisão em flagrante
e quanto às demais formalidades da prisão, devendo ser oficiado ao
Ministério Público, quando constatadas irregularidades.
§ 4º Aplica-se às demais prisões cautelares, no que couber, o disposto
no parágrafo anterior, especificamente quanto à comunicação à família
e à Defensoria Pública.

As maiores novidades foram registradas no art. 313 do CPP, que elencava os requisitos formais desta modalidade de prisão.
Agora, não mais está afastada a possibilidade de prisão preventiva
em crime culposo, pelos menos se o indivíduo já tiver sido condenado definitivamente em outro crime doloso, antes da prática da nova infração.
No inciso I do referido dispositivo, ficou patenteado que a prisão
preventiva só se aplica a crimes dolosos com pena máxima superior a quatro
anos; no inciso II, que poderá ser determinada a prisão do reincidente cuja
condenação anterior tenha se dado por crime doloso; no inciso III, daquele
que praticar violência doméstica e familiar contra a mulher5, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência.
O parágrafo único deste mesmo dispositivo autoriza uma modalidade pouco provável de prisão preventiva, que era contemplada como prisão
temporária no inciso II da Lei 7.960/1989. É que “também será admitida a
5

Vale lembrar que o art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) diz que consiste em violência patrimonial qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher.
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prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa
ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo
o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo
se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.
A lei de regência da prisão temporária já dizia que seria possível a
prisão daquele que não apresentasse elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e tivesse envolvimento em delitos como homicídio
doloso, tráfico de drogas, roubo, extorsão, estupro, sequestro, epidemia com
resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia,
quadrilha ou bando, genocídio, e contra o sistema financeiro.
A diferença é que agora esta prisão poderá ser decretada de ofício
pelo juiz, desde que na fase de instrução processual (coisa que parece improvável, já que, com o oferecimento da denúncia, os dados da identidade do réu
já devem ter sido esclarecidos), e poderá ocorrer em qualquer tipo de delito.
Neste pormenor é preciso atentar para os casos em que a identificação criminal é admitida mesmo tendo sido apresentada a identificação civil
pelo investigado, conforme a Lei 12.037, de 01/10/20096.
Outra novidade, no mínimo interessante, foi o fato de o art. 311 do
CPP7 (de redação um pouco confusa) ter autorizado o assistente da acusação
a requerer prisão preventiva na fase de investigação policial.
Parece-nos que o legislador não soube colocar bem as palavras neste
dispositivo.
6

7

Lei 12.037/2009, “Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento
apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais”.

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
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É sabido que na fase da investigação policial ainda não há acusação.
Aliás, o art. 268 do CPP somente permite a intervenção do assistente na ação
penal, ou seja, depois de recebida denúncia.
Assim, melhor teria sido que o legislador tivesse autorizado claramente o ofendido ou seu representante legal a requerer a prisão preventiva do
investigado na fase policial, diante do seu manifesto interesse de preservação
da própria integridade física. Tal omissão, obviamente, não impede que se
promova uma interpretação extensiva no mesmo sentido.

4 Conclusões

Como se pode perceber nas linhas anteriores, as alterações promovidas no CPP pela Lei 12.403/2011 tiveram por objetivo adequar a seção
referente às prisões cautelares ao princípio da presunção relativa de inocência, bem como dotar os magistrados de medidas capazes de substituir
com eficácia a mais restritiva das medidas cautelares.
Assim, é necessário depositar esperança no novo sistema, até porque
algumas dessas novas medidas cautelares são muito mais adequadas à preservação dos fins colimados pelo processo penal que propriamente à prisão.
Podemos citar o exemplo da fiança cautelar, aquela desvinculada da
prisão em flagrante, que pelo seu valor máximo (200 mil salários-mínimos)
certamente terá o condão de permitir uma vinculação muito mais efetiva dos
indiciados por crimes de colarinho branco ao processo a que eventualmente
venham a responder e ainda terá a virtude de ser menos criticável que a
determinação de prisão.
Também no que concerne às prisões cautelares, as mudanças certamente ainda gerarão muitas reflexões, mas a principal delas, ao nosso aviso,
estará na validação da possibilidade de conversão das medidas cautelares
não cumpridas em prisão preventiva, especialmente quando a infração penal tiver sido praticada a título culposo ou quando tiver pena privativa de
liberdade máxima não superior quatro anos.
Estamos convictos de que, nesse caso, será possível a prisão, até porque pensamento contrário levaria a mais absoluta ineficácia das medidas
previstas no art. 319 do CPP. Vale dizer, neste ponto, que teremos de deslocar a matriz argumentativa da justificação da prisão, da proporcionalidade
relacionada com os efeitos finais da condenação, para a ponderabilidade
da manutenção da credibilidade do sistema das medidas cautelares em si.
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Por fim, ressalto que as mudanças relativas à fiança não foram objeto
deste trabalho por demandarem uma investigação mais pronunciada, que
fugiria ao escopo desta primeira exposição sobre a Lei 12.403/2011.
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Decreto da prisão preventiva de ofício na fase de
investigação: ainda é possível?
Wilson Medeiros Pereira1

Introdução
Com o advento da Lei 12.403/2011, fundada em forte caráter de política criminal, várias polêmicas foram retomadas no Brasil, principalmente
no que tange à aplicação das medidas cautelares criminais.
A discussão mais cogitada consiste na possibilidade do decreto de
prisão preventiva de ofício na fase de investigação criminal.
O presente artigo analisa em rápidas pinceladas os sistemas processuais, a prisão processual e as demais medidas cautelares e pondera possíveis
desdobramentos da proibição do decreto da prisão preventiva de ofício na
fase de inquérito policial, levando-se em conta o funcionamento dos órgãos
de acusação no extenso território brasileiro.

1 Sistemas processuais

Do ponto de vista doutrinário, o processo penal pode ser inquisitivo,
acusatório e misto.
No sistema inquisitivo, o juiz concentra as funções de acusar, defender e julgar. De forma geral, é sigiloso e escrito, não havendo contraditório
ou ampla defesa.
O sistema acusatório apresenta diferenças estruturais, sobretudo na
divisão das funções de acusar, defender e julgar. Observa os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da publicidade.
Por outro lado, no sistema misto, também chamado de acusatório
formal, há uma instrução preliminar, secreta e escrita, feita pelo juiz, e uma
fase contraditória, na qual ocorre o julgamento.
1

Juiz federal substituto.
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O sistema adotado pelo Brasil é o acusatório. Entretanto, em que pese
excepcional, permitem-se algumas atuações de ofício pelo magistrado, como,
por exemplo, a iniciativa probatória e a concessão de ofício de habeas corpus.

2 Prisão processual e demais medidas cautelares

Em sintonia com o princípio constitucional da não culpabilidade ou
presunção de inocência2, a prisão, como pena, só pode ocorrer após o trânsito
em julgado da condenação.
Em sede cautelar, pode ocorrer que a prisão do indivíduo seja imprescindível para a aplicação da lei, para a segurança da ordem pública,
etc. Ainda que em situação de cautelaridade, a segregação deve ser a última
medida imposta ao sujeito.
Além da prisão, o Código de Processo Penal – CPP, com a redação dada
pela Lei 12.403/2011, arrola diversas medidas cautelares. Ex vi:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando
o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para
a prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser

2

CRFB/1988, art. 5º, LVII – “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
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inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco
de reiteração;
VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso
de resistência injustificada à ordem judicial;
IX – monitoração eletrônica.

Como objeto da presente análise, restringir-se-á à aplicação da prisão
preventiva.
As prisões cautelares devem preencher os requisitos da cautelaridade, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
O fumus boni iuris consiste em indícios de autoria (não basta a possibilidade, exige probabilidade da autoria) e prova da materialidade. É o que
se depreende do art. 312 do CPP:
Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (grifo nosso).

O periculum in mora (periculum libertatis) refere-se à necessidade
da prisão do indivíduo, exigindo-se a presença de um dos pressupostos declinados no art. 312 do CPP:
a) Garantia da ordem pública: em homenagem à paz pública, permite-se que o Estado-juiz segregue o indivíduo que esteja ferindo o
direito dos demais, havendo forte probabilidade de que a prática
seja reiterada.
De acordo com Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2010, p.
531), a ordem pública significa tranquilidade e paz no seio social. E acrescenta, “Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer,
continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária,
pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória”.
b) Garantia da ordem econômica: consoante previsão na Lei
8.884/1994, não é qualquer lesão à ordem econômica, exige-se que
haja lesão expressiva3 decorrente de crime de colarinho branco.
Visa coibir os abusos à ordem econômica.
3

Em que pesem as críticas de alguns doutrinadores no tocante à magnitude da lesão, nos tribunais
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c) Conveniência da instrução criminal: garantir a livre e coesa tramitação processual; impedir, por exemplo, que o agente destrua
provas ou ameace testemunhas.
d) Garantia da aplicação da lei penal: evitar a fuga do agente, desde
que a atitude do investigado/acusado seja algo bem fundado, não
servindo a meras suposições.

Muito se tem discutido a respeito da prisão preventiva, notadamente
a viabilidade de sua determinação de ofício, mesmo após as mudanças operadas pela novel legislação.
Pela redação atual do art. 310 do Código de Processo Penal, quando
receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve (a) relaxar a prisão ilegal,
(b) convertê-la em prisão preventiva, em casos absolutamente excepcionais,
ou (c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
É preciso ter em mente duas situações. A prisão preventiva decretada
na fase de investigação e na fase de instrução. Quanto a esta última, o Código
de Processo Penal é claro ao permitir o decreto de ofício. A polêmica reside
na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando a autoridade
policial não representa e nem o Ministério Público requer. Ainda assim, poderia o juiz decretar de ofício?
Pela leitura do art. 311 do CPP, tem-se a impressão de que o juiz
não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem que haja
representação ou requerimento.
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo
penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no
curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(NR) (Grifo nosso.)

É o mesmo que se o observa do disposto no art. 282, § 2º:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a:
I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais;

esta hipótese subsiste. TÁVORA; ALENCAR, 2010, p. 534.

296

III Jornada de Direito Processual Penal

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato
e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial ou mediante requerimento
do Ministério Público.

Por outro lado, o art. 310, II, do mesmo Código estabelece:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá
fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; ou

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Grifo nosso.)

Vê-se, portanto, uma contradição aparente. Daí, o surgimento das
correntes: uma, ostentando a impossibilidade de conversão de ofício da
prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 282 e 311
do CPP; e outra, aduzindo a possibilidade desta conversão estribada no art.
310, II, do estatuto processual penal.
Defensores da segunda corrente afirmam que na verdade agora existem duas formas de prisões preventivas: a prevista no art. 310, II, e a do art.
311, ambos do CPP.
É o que pensa, por exemplo, o juiz de direito Ralph Moraes Langanke
(2011):

Ora, se o art. 311, do CPP, diz que o juiz somente poderá decretar a
prisão preventiva, de ofício, no curso da ação penal e, considerando
que quando do recebimento do auto de prisão em flagrante pelo juiz
ainda não há ação penal, é forçoso reconhecer que há, sim, dois tipos
de prisão preventiva, pois, do contrário, o juiz não poderia converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva ao receber o auto de prisão
em flagrante, pois, nesse momento, ele estará agindo de ofício.
Assim, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, a
conclusão que se impõe da interpretação da nova redação dos artigos
310, e 311, do CPP, é a de que o legislador criou dois tipos de prisão
preventiva.
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À luz dos parâmetros utilizados na elaboração da Lei 12.403/2011,
em relação ao juiz não se “contaminar” durante a investigação, a primeira
corrente se mostra mais consentânea com o sistema processual brasileiro.
Não obstante, tem-se que deva ser mitigada em virtude de peculiaridades
locais ou regionais do território pátrio, como a seguir delineado.

3 Casuística brasileira e releitura da proibição do decreto de prisão
preventiva de ofício na fase de investigação

Ainda que os fundamentos autorizadores da edição da Lei
12.403/2011 se fulcrem em pontos de política criminal, ligada à descarcerização, em razão da diversidade cultural e extensão territorial deste país
continental, algumas pontuações se fazem necessárias no tocante à prisão
preventiva de ofício.
Não se pode olvidar que as estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público não seguem o mesmo parâmetro de crescimento.
Com a interiorização da Justiça Federal de 1º grau, através da Lei
12.011, de 04/08/2009, diversas e distintas cidades nesse Brasil afora passaram a contar com vara da Justiça Federal, cujo plano de expansão segue
até 20144.
A Procuradoria da República não vem tendo o mesmo enfoque de
ampliação e extensão que a Justiça Federal. Por tal motivo, os magistrados
federais deparam-se com situações por demais curiosas no exercício da
judicatura, notadamente na esfera criminal.
Muitas vezes ocorrem prisões em flagrantes de crimes graves, e a
autoridade policial não representa pela prisão preventiva. No município não
há membro do Ministério Público Federal, sendo que a sede da Procuradoria
da República está apenas nas capitais ou em cidades polos.

4

Lei 12.011/2009 – “Art. 1º São criadas 230 (duzentas e trinta) Varas Federais, destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no País.
§ 3º implantação gradativa, inclusive dos cargos, de que trata o § 2º, será efetuada da seguinte
forma: em 2010, 46 Varas; em 2011, 46 Varas; em 2012, 46 Varas; em 2013, 46 Varas; e em 2014, 46
Varas”.
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Diferente não é a situação da Justiça Estadual. Nas comarcas do interior, às vezes tem sede do Ministério Público, mas não conta com nenhum
promotor de justiça lotado ou em exercício.
No dia a dia, podem surgir situações nas quais a prisão preventiva
deve ser decretada. Aqui surge a questão: não havendo representação da
autoridade policial e não sendo possível ouvir o Ministério Público com a
devida antecedência, poderia o juiz decretar de ofício?
O magistrado pode deparar-se com esta situação inusitada. Não parece razoável que o objetivo de o juiz não se “contaminar” autorize deixar-se a
sociedade correr risco por algum indivíduo que possa estar trazendo transtornos. Entre a preservação/manutenção da paz pública através da atuação
de ofício do julgador e a mantença do distanciamento da função acusatória,
tem-se que a primeira alternativa deva ser seguida.
Talvez, por estas peculiaridades, a Lei 12.403/2011 não revogou o
art. 20 da Lei 11.340/2006, que continua permitindo ao juiz decretar a prisão
preventiva de ofício em qualquer fase5.

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício,
a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial. (Grifos não constantes do original.)

Pela complexidade e urgência que a violência doméstica requer, existem situações nas quais a prisão cautelar do agressor é a única medida apta
a garantir a segurança da agredida ou dos agredidos. Seria muito arriscado
deixar que somente as autoridades policiais ou os membros do Ministério
Público avaliassem o juízo de necessidade de prisão preventiva do agressor.

4 Considerações finais

É garantia constitucional o julgamento por um juiz imparcial, configurando um desdobramento do princípio do devido processo legal. O objetivo
do sistema acusatório é evitar que o juiz se envolva com atividade que não
lhe seja peculiar.
5

Tiago Vinícius Rufino Martinho (2011) entende que o art. 20 da Lei 11.340/2006 foi derrogado
pela Lei 12.403/2011.
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A Lei 12.403/2011 surge com o deliberado propósito de tornar o
juiz menos atuante na fase de investigação, devendo ser provocado para o
decreto de prisão preventiva. Contudo, não se pode esquecer que o Brasil é
um país de grande extensão territorial e nem sempre os órgãos de acusação
estão devidamente instalados e ocupados.
No caso concreto, sendo imprescindível a prisão cautelar de um indivíduo, não havendo representação pela autoridade policial e não contando
a comarca ou subseção judiciária com membro do Ministério Público, soa
plausível que o juiz converta, de ofício, a prisão flagrante em preventiva.
Afinal, configuraria um preciosismo perigoso vedar ao magistrado
a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando necessária, mas
desprovida de representação ou requerimento, em submissão pura e simples
ao princípio acusatório.
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