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O processo penal, a partir da filtragem constitucional e 
convencional, não comporta concessões à dignidade 
do ser humano, base antropológica (Canotilho), 
princípio fundante (Sarlet), limite invencível da 
interferência do poder, núcleo essencial dos Direitos 
Fundamentais.  

Nereu José Giacomolli 
 
 
 
Constitui uma das tarefas mais importantes do 
presente construir o método que nos permita 
desenhar, executar e controlar a política criminal 
dentro do conjunto valorativo do sistema democrático 
submetido ao Estado de Direito, com maior rigor, 
menor conteúdo emocional e um amplo debate 
público. Eficácia não significa aumentar o conteúdo 
violento do poder punitivo, muito pelo contrário. 
Eficácia significa ter a capacidade de contribuir para o 
controle da criminalidade com o menor conteúdo 
violento possível. Isso constitui o núcleo das 
exigências político-criminais do processo penal de 
nosso tempo e uma de suas tarefas mais urgentes. 

 
Alberto Binder 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 Em fevereiro de 2019, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio 

Moro apresentou ao Congresso Nacional um conjunto de propostas de 

alterações na legislação penal que ficou conhecido como Pacote Anticrime, e 

que seguiu dividido nos seguintes três projetos de lei: PLP 38/2019 (propõe 

alterações no Código de Processo Penal e no Código Eleitoral, PL 881/2019 

(propõe alterações no Código Eleitoral) e PL 882/2019 (propõe alterações no 

Código Penal, Código de Processo Penal, Lei nº 7.210/1984, Lei nº 8.072/1990, 

Lei nº 8.429/1992, Lei nº 9.298/1996, Lei n.º 9.613/1998, Lei nº 10.826/2003, 

Lei nº 11.343/2006, Lei nº 11.671/2008,  Lei nº 12.037/2009, Lei nº 

12.850/2013 e Lei 13.608/2013)  

 

 Com o objetivo de contribuir de maneira técnica no debate público sobre 

as propostas de reforma do governo federal na legislação penal, a Associação 

Brasileira de Advogados Criminalistas – Seccional de Mato Grosso do Sul 

(ABRACRIM-MS) constituiu a Comissão de Pareceres e Estudos Jurídicos, 

composta, entre professores de direito e advogados, pelos seguintes membros: 

 

Membros relatores:  

Caíque Ribeiro Galícia, mestre (PUC/RS) e doutor em Ciências Criminais 
(Università degli Studi de Bologna), professor universitário e advogado; 

Luiz Renê Gonçalves do Amaral, mestre e doutorando em Direito Penal 
(Universidad de Salamanca) e advogado; 

Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo 
(Universitat de Girona), professor universitário e advogado; 

Maria Clara de Lima Camargo, mestre em Ciências Criminais (PUC/RS), 
professora universitária e advogada;  

Marianny Alves, mestre (UFMS) e doutoranda em Direito (USP/UFMS), 
professora universitária e advogada; 

Marlon Ricardo Lima Chaves, mestrando em Direito (UFMS), professor 
universitário e advogado; 

Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais (PUC/RS), professor universitário 
e advogado. 

Membro consultor em direto constitucional e direitos humanos: 

Sandro Rogério Monteiro de Oliveira, mestre e doutor em Direito (PUC/SP), 
professor universitário e advogado. 



 
 

 A partir daí, considerando que os projetos de lei já tiveram os seus 

procedimentos legislativos iniciados no Congresso Nacional, o grupo de 

trabalho entendeu oportuno direcionar o resultado de seus estudos aos 

Deputados e Deputadas Federais e aos Senadores e Senadoras da República, 

de forma a contribuir juridicamente com as discussões que estão sendo 

promovidas em ambas as casas legislativas. Nesse cenário, e buscando a 

formatação de um trabalho que tivesse o melhor alcance possível junto aos 

parlamentares federais, foram elaboradas propostas legislativas para promover 

rejeições, supressões, substituições, modificações ou adições de textos nas 

propostas legais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o devido 

acompanhamento de justificativas. 

 

 Para tanto, as alterações legislativas propostas pelo governo federal 

foram divididas por critérios temáticos e distribuídas aos membros da 

comissão, que, em relação aos pontos recebidos, atuaram como relatores das 

propostas e justificativas, que, após, foram submetidas à votação e aprovação 

no âmbito da comissão. Cumpre destacar que os pontos do Pacote Anticrime 

que não atingiram suficiente grau de crítica para provocar proposições pela 

comissão não foram objeto do presente trabalho, razão pela qual não serão 

mencionados em seu desenvolvimento. 

 

 As análises e os apontamentos da comissão foram norteados por 

premissas críticas criminológicas, pelos princípios fundamentais do Direito 

Penal e do Direito Processual Penal e pelas garantias individuais previstas na 

Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos que 

estruturam o sistema criminal e condicionam o jus puniendi do Estado. 

 

 

Márcio de Campos Widal Filho 

Coordenador da Comissão de Pareceres e Estudos Jurídicos 

ABRACRIM-MS  
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1. PROPOSTAS PARA O CÓDIGO PENAL (Decreto-Lei nº 2.848/1940) 

 

1.1 Alterações na legítima defesa 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

 “Art. 23. ......................................................................................................  
....................................................................................................................  
§ 1º O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo.  
§ 2º O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o 
excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. ” (NR)  
 
“Art. 25. ......................................................................................................  
Parágrafo único. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima 
defesa:  
I - o agente de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente 
de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de 
outrem; e  
II - o agente de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão a 
vítima mantida refém durante a prática de crimes. ” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa1 

 

Em relação ao texto proposto, com a inserção do parágrafo 2º do já 

disposto art. 23 do atual diploma legal, cumpre ressaltar que tal novel redação 

faz renascer a modalidade do denominado “excesso exculpante” ou escusável 

inserta no §1º do famigerado Código Penal de Nelson Hungria de 1969, que 

jamais vigorou.  

 

A discussão e crítica a novel disposição do § 2º do art. 23 do CP, não 

versa sobre a tipicidade da conduta, mas envolve tão somente a distinção entre 

antijuridicidade e culpabilidade no tocante às causas de justificação ou 

exculpantes. 

 

                                                           
1 Relatoria: Maria Clara de Lima Camargo, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), professora universitária e advogada.  
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Identifica-se, de antemão que o instituto do excesso exculpante, 

excludente de culpabilidade, fora alocado, equivocadamente, no rol das 

excludentes de ilicitude, tendo em vista que já é reconhecido pelos tribunais 

superiores, excepcionalmente, na averiguação da inexigibilidade de conduta 

diversa como causa supralegal de exclusão da responsabilidade criminal. 

Senão vejamos: 

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A 
CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE. CONTEXTO 
FÁTICO QUE EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA 
DEFESA DE TERCEIRO. EXCESSO EXCULPANTE NA LEGÍTIMA DEFESA. 
ACUSADO QUE VIU A SEGURANÇA DE SEU FILHO AMEAÇADA. 
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. I – Restou cabalmente demonstrado que o acusado agiu em 
legítima defesa de terceiro, tendo em vista que seu filho estava sofrendo 
agressão injusta e atual, pois a vítima o agrediu, o ameaçou de morte e por fim 
apontou uma arma de fogo para sua cabeça, momento em que o réu interviu, 
entrou em vias de fato com o ofendido, conseguiu desarmá-lo e deflagrar 
disparos da arma de fogo em face dele. II – Ademais, o fato de o acusado ter 
deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, 
restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso 
exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir 
agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria 
inviável exigir dele conduta diversa. III Recurso conhecido e provido. (TJ-AL - 
RSE: 07071085420138020001 AL 0707108-54.2013.8.02.0001, Relator: Des. 
Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmara Criminal, 
Data de Publicação: 01/03/2019). 

 
Nos ensinamentos de Hans Welzel citado por Bitencourt2, “o conceito da 

culpabilidade acrescenta ao da ação antijurídica – tanto de uma ação dolosa 

como não dolosa – um novo elemento, que é o que a converte em delito”. 

 

Logo, muito embora o código penal pátrio não defina analiticamente 

crime no seu texto, resta pacificada na doutrina brasileira que a culpabilidade 

integra o conceito de crime, não sendo mero pressuposto de aplicação da 

pena. 

Portanto, crime é toda ação típica, antijurídica ou ilícita e culpável. É 

justamente essa divisão e diferenciação técnica e historicamente construída na 

                                                           
2  WELZEL, Hans Apud Cezar Roberto Bitencourt. Tratado de direito penal: parte geral v.1, 25.ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.289. 
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dogmática pátria e estrangeira, que propicia ao sistema jurídico-penal proteger-

se de alterações legislativas arbitrárias e conflitantes.    

 

No que concerne à culpabilidade, portanto, Schünemann3, define seu 

fundamento na reprovabilidade de um fato pela possibilidade que tem o autor 

de se comportar de outro modo e isso pressupõe vontade, livre arbítrio. Tal 

análise, como bem exemplifica o julgado supracitado, deve alcançar não só um 

conceito social de culpabilidade (critério temerário do homem médio), mas, 

também, e, em primeiro plano, um conceito individual do autor enquanto 

homem livre, capaz e dotado de inúmeras especificidades. Ora, averiguar a 

culpabilidade reduzindo-a a um olhar puramente normativo (aspecto social) 

significa abandonar a estrutura ontológica finalista, adotada por nossa 

dogmática penal moderna, possibilitando falsificações quanto à exigibilidade de 

censura a partir de um determinismo legal sem conteúdo.  

 

Essa tentadora e cômoda tendência normativista, bastante comum na 

Alemanha, não responde totalmente a questão sobre a legitimação da 

imposição da censura, uma vez que, como ainda bem ressalta Schünemann4, o 

livre arbítrio do autor é apenas uma parte da realidade social construída por 

meio da linguagem e cultura, mas comporta, com maior relevância, aspectos 

relativos a cada fato e a cada autor em sua complexidade.  

 

Assim, positivar por meio de normas permissivas expressões vagas para 

abrandar a culpabilidade do autor o eximindo de apenamento ou o beneficiando 

com causa de diminuição de pena, é no mínimo amadorismo dogmático, ainda 

mais quando se olvida a sistemática da Parte Geral do Código Penal e se 

insere esse excesso exculpante no rol das causas justificadoras de ilicitude. Tal 

equívoco de localização sistemática desse instituto certamente causará 

confusão na aplicabilidade. Afinal, apesar de tantos retalhos legislativos ao 

longo dos anos no Código Penal, este ainda, na parte geral mantém uma 

harmonia lógica quanto ao conceito analítico de crime.   

                                                           
3 SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio. Editorial 
Tecnos, 2002, p.24-25. 
4 SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio. Editorial 
Tecnos, 2002, p.30. 
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O legislador precisa compreender, a partir de uma visão sistêmica da 

Teoria Geral do Delito que esses elementos normativos já estão contemplados 

na análise concreta da culpabilidade, que dogmaticamente difere do substrato 

ilicitude na construção do conceito analítico de crime, sendo desnecessária a 

referência nesse ponto do diploma legal que dispõe exclusivamente sobre as 

causas justificadoras.  

 

Como já mencionado, a redação atual do Art. 23 do CP de 1940 não 

diferencia o excesso culposo do excesso doloso, e a novel redação continua 

silenciando quanto a essa distinção que é fundamental.  

 

A doutrina pátria é uníssona em admitir o excesso exculpante somente 

nos casos de culpa, pois o dolo por si só extravasa os limites da legítima 

defesa em si, transformando o defensor em agressor, haja vista que este age 

com intenção de produzir o resultado. Ainda assim, conforme supracitado, a 

jurisprudência tem acolhido a excludente de culpabilidade, de forma 

excepcionalíssima, para o excesso doloso.  

 

Destarte, as expressões contidas expressamente no texto proposto, 

“medo”, “surpresa” ou “violenta emoção”, de caráter demasiado subjetivo, 

necessitariam de uma interpretação ainda mais cautelosa pelos magistrados 

nos casos concretos, autorizando, num primeiro momento, ante a ausência de 

critérios delimitadores e com base apenas numa expectativa de padrão moral 

de comportamento social, bastante questionável e relativo, posicionamentos 

conflitantes e, posteriormente, diante dos discursos hiperpunitivistas e de Lei e 

Ordem que inundam as “novas políticas criminais populistas”, um verdadeiro 

salvo-conduto para o cidadão dito de “bem” – standard de homem médio-, 

muitas vezes munido de sentimentos de ódio, cólera ou truculência, ficar 

impune pela expressa chancela e determinismo legal do estado.   
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Nesse Diapasão, Feldens5 bem delimita as funções do Estado Punitivo 

(multifuncionalidade dos direitos fundamentais) em salvaguardar as liberdades 

individuais (direitos de defesa frente ao Estado) e salvaguardar os direitos 

fundamentais frente a terceiros (direitos de proteção), “Detentor do monopólio 

da força, o Estado passa a ter uma dupla missão: deve não apenas respeitar 

os direitos fundamentais (perspectiva negativa), mas também protegê-los”. 

Essas duas funções, são colorarias do Princípio da Proporcionalidade nas 

perspectivas da proibição do excesso e da proibição da proteção deficiente. 

 

Essa brecha deixada pelo § 2º do artigo 23 do CP é em verdade uma 

proteção deficiente ou insuficiente dos cidadãos contra si mesmos. O Estado 

quer se eximir da responsabilidade de proteger direitos fundamentais, 

remontando a períodos sombrios de um retribucionismo privado.  

 

Não menos preocupantes e, até mais odiosas, são as alterações 

propostas pelo novel parágrafo único do Art. 25. 

 

Os órgãos de segurança pública não estão eximidos constitucionalmente 

de zelar pelo bem jurídico constitucional mais importante: a vida humana. 

Considerar em todas as situações de conflito entre agentes policiais e cidadãos 

(pois aqueles que praticam infrações penais não os deixam de ser num Estado 

Democrático) que a legítima defesa esteja automaticamente garantida, é 

perpetrar um verdadeiro massacre nas camadas mais pobres, nos conflitos 

familiares e nas situações extremas que envolvam reféns, nas quais a cautela 

e o dever de preservar as vidas se asseveram.  

 

Grotescamente, e, uma vez mais, - só que agora por meio de uma 

legislação de cunho nazifascista e com cristalinas raízes pseudocientíficas em 

um Direito Penal do Inimigo- se “fuzila” o Princípio da Presunção de Inocência, 

previsto no Art. 5º. LVII da CF/88. 

                                                           
5 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e direito penal: garantismo, deveres de proteção, princípio 
da proporcionalidade, jurisprudência constitucional penal, jurisprudência dos tribunais de direitos 
humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.58-59. 
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Da mesma forma que, empiricamente, não se diminuem as taxas de 

criminalidade por meio de respostas penológicas mais severas ou mesmo com 

a pena capital, que tantos enaltecem como sendo uma solução justa para o 

problema da violência, a culpabilidade edificada apenas numa visão de 

prevenção geral intimidadora ou ameaçadora dentro de um modelo legal- 

determinista também não apaziguaria o conflito de um fenômeno complexo e 

multifatorial que se apresenta nos crimes mais corriqueiros onde se encontram 

as reações defensivas. Em outras palavras, aceitar que a lei penal determine 

que em todas as situações de medo, surpresa ou violenta emoção o autor, 

(cidadãos ou policiais) não possa se comportar conforme o direito, ou seja, não 

lhe será exigível atuar sem se exceder na repulsa, simplesmente porque 

existiria um padrão social e moral mediano a seguir, é aceitar que o homem 

não goza da liberdade e da vontade individual tão amargamente conquistada 

pela primeira dimensão de Direitos fundamentais consagrados no Art. 5º da 

nossa Magna Carta.  

 

Hannah Arendt6, ao analisar o julgamento de Adolf Eichman, faz a 

humanidade refletir sobre a moralidade nas escolhas que se faz pressupondo-

se que somos seres racionais e que mesmo num regime totalitário, justamente 

por possuirmos a capacidade de pensar e o livre arbítrio, se pode decidir entre 

fazer o mal, seguir ordens cegas, ser um burocrata ou agir de acordo com o 

sentimento de humanidade.  

 

Eichman também se apresentava como um bom cidadão e cumpridor 

dos deveres e da hierarquia (tal qual o cidadão de bem armado e os agente de 

segurança pública que cumprem ordens sob uma hierarquia institucional), 

jamais questionando o resultado repugnante e devastador de suas ações. Esse 

argumento do qual a lei permite o excesso e chancela o “atirar primeiro”, 

possibilita uma verdadeira banalização do mal, travestida dessa vez em “direito 

de autodefesa” dos “cidadãos” e de legítima defesa própria dos policiais sobre 

os “inimigos” do Estado.  

                                                           
6 ARENDT, Hannah Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Trad. José Rubens 
Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p.121. 
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Muda-se o fundamento, a justificativa, a lei, mas o ideário coletivo de 

barbárie, vingança e limpeza social é o mesmo.  

 

Não se descarta, contudo, que esses estados anímicos perturbadores e 

transitórios da psique possam ocorrer e até mesmo autorizar a exclusão da 

responsabilidade penal. Tanto é assim, que os tribunais reconhecem essas 

alterações emocionais como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, 

motivando a absolvição do réu, conforme já mencionado acima. O agente, 

portanto, não é culpável porque não lhe era proporcional exigir-lhe uma 

conduta diferente, levando-se em consideração as peculiaridades do autor e do 

fato no momento da sentença. Essa constatação, entretanto, é 

excepcionalíssima e não autoriza ninguém, a priori, sair matando ou lesionando 

sob a égide de alterações emocionais.   

 

Todavia, o que a nova redação pretende e isso resta claro, não é excluir 

a culpabilidade, como já se tem feito jurisprudencialmente à luz da 

proporcionalidade, mas impor como direito público subjetivo do cidadão que se 

excede e dos agentes do Estado em ações policiais, dolosa ou culposamente – 

o texto também não distingue esses elementos-, uma clemência automática, 

reconhecendo-se por meio da lei escrita que o ser humano não seria mais livre 

nas suas escolhas, mas sim, que alguém que praticou um fato típico, 

antijurídico e culpável não merece a reprimenda estatal, pois está fadado 

darwinisticamente em se comportar da forma socialmente aceita e esperada, a 

ilógica e relativa expectativa sádica de uma minoria que se sente incomodada 

por uma maioria de indesejáveis excluídos do pacto social. Ou pior, que o 

policial a serviço da população (a Constituição não diferencia pessoas em boas 

ou más) sempre estará abrigado pela excludente de ilicitude quando alegar os 

estados anímicos do Art. 23, § 2º e nas situações fáticas descritas nos incisos 

do § 2º do Art. 25 do CP.  

 

E, como se não bastasse, para completar o cenário nefasto, em todas 

essas situações a Autoridade Policial no ato da prisão faria a análise da 

caracterização do instituto permissivo, conforme a inserção do Art. 309-A do 
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CPP7, usurpando uma função típica do Magistrado ou do Conselho de 

Sentença (juízos naturais), nos casos de crimes dolosos contra a Vida.  

 

É repetitivo e dramático na história recente dos Estados e seus 

representantes a inserção de discursos totalitários e antidemocráticos na lei 

sob o argumento de que exista um consenso moral e ideológico na população 

acerca de medidas punitivas ou de necessidade de autotutela. Um direito penal 

emergencial e oportunista, sem discussões científicas profundas desencadeia 

efeitos inversos em longo prazo e mais, não reflete a realidade do problema. 

 

Assim foi na ascensão das doutrinas nazifascistas, com a promulgação 

das leis penais8 que legitimavam a segregação e o extermínio de populações e 

comunidades inteiras. O apelo populista era o mesmo, inclusive no que diz 

respeito ao incentivo ao uso de armas e à vingança privada. A única diferença 

é que alguns dos inimigos classificados pelo Estado Alemão da época, hoje, no 

Brasil e no mundo são outros.  

 

 Não se pode olvidar que, num modelo de política criminal que atenda 

aos anseios da população, devem-se considerar todos os aspectos envolvidos: 

as taxas de criminalidade, os fatores sociais, situacionais e culturais, os índices 

de encarceramento não só por tipos penais, mas por critérios sociais, étnicos, 

econômicos, educacionais, familiares e a própria seletividade do sistema penal. 

Há de se perguntar, antes de tudo, quem são os nossos encarcerados? 

Quantos são presos provisórios e quantos são apenados? Qual a origem 

social, econômica e racial dessas pessoas? Um discurso de defesa social e 

                                                           
7 “Art. 309-A. Se a autoridade policial verificar, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que 
o agente manifestamente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 
do Código Penal, poderá, fundamentadamente, deixar de efetuar a prisão, sem prejuízo da investigação 
cabível, registrando em termo de compromisso a obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos 
processuais, sob pena de revelia e prisão.” 
8 Em 23 de março de 1933 o Reichstag aprova a Lei Plenipotenciária ou dos Delinquentes Perigosos sob 
a influência das teses lombrosianas e legitimadas pelas teorias penológicas e político-criminais de 
Edmund Mezger que era membro da Comissão de Reforma do Direito Penal da Alemanha de Hitler, 
tendo participado também da redação do Projeto de Lei sobre o Tratamento de Estranhos à 
Comunidade (Gemeinschaftsfremde). Essas legislações contemplavam as ideias do “criminoso nato” e 
das tendências criminosas, um verdadeiro deleite para as doutrinas nazistas de eugenia e limpeza 
étnica. MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo: estudios sobre el 
derecho penal en el nacionalsocialismo. 4. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. 
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limpeza social que permita a supressão de garantias constitucionais de uma 

grande parcela da população fazendo uso da ira e de intolerância de outra, 

inflamada pelo próprio Estado, na medida em que este incentiva a aquisição de 

armas e classifica seus cidadãos em categorias preconceituosas e 

estereotípicas - “bons e maus”, “cidadãos ou inimigos”, - já provou que só serve 

para incitar o ódio e produzir mais vítimas. 

 

 E mais, um governo que se elege para o poder executivo federal com 

55,13% dos votos válidos sobre 44,87% dos votos válidos do candidato 

adversário, não pode ter a pretensão de representar de forma uníssona, sob 

um só discurso “criminológico” e sob uma meteórica política criminal a vontade 

geral da população. 9  

 

Política criminal é questão de ordem pública e assim deve ser tratada e 

discutida nos espaços democráticos e não deixada ao alvedrio do poder 

judiciário. Política criminal é estratégia oficial de pacificação de conflitos que 

requer pesquisa criminológica, sociológica, de antropologia social, em 

consonância com a Constituição Federal. 

 

 Com a alteração proposta no § 2º do art. 23 do CP e no Art. 25, § único 

e seus incisos, tem-se uma verdadeira carta branca para o cidadão e os 

agentes públicos sentenciarem à morte, sem direito à defesa, invocando 

verdadeiramente ou não, sentimentos vagos que só um profissional da área 

psiquiátrica poderia aferir. Bastaria então alegar-se medo, surpresa ou violenta 

emoção para que se possa atirar contra a cabeça de alguém que venha lhe 

agredir com uma faca? E os requisitos que caracterizam a legítima defesa, sem 

os quais a excludente não se aplica, não precisariam mais ser observados no 

que concerne aos policiais, sendo suficientes as situações fáticas descritas na 

norma (risco, situações com reféns)?  

 

Nesses moldes tão abstratos e tão abertos do texto legal, o que, 

infelizmente, se pode inferir é que todos os fatos poderão estar abrigados pela 

                                                           
9 Disponível em http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html, acessado em 20 de abril às 18h. 

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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excludente, inclusive as situações de erros (aberratio) nas justificadoras, sendo 

suficiente alegar medo, surpresa ou violenta emoção. 

 

Por fim, e em razão dessa abstração do texto proposto, viola-se ainda o 

Princípio da Legalidade previsto no Art. 5º, XXXIX da CF/88, no seu 

desdobramento lex certa, ou seja, a lei penal (tanto incriminadoras quanto 

permissivas), como garantia de segurança jurídica, jamais poderá conter 

expressões vagas, fáticas, imprecisas e de fácil manipulação interpretativa, 

pois seriam propícias para arbitrariedades de toda a sorte, como já o foram em 

outras épocas (sistema penal nacional-socialista Alemão).  

 

Assim, nos dizeres de Claus Roxin, citado por Cezar Bitencourt10: “uma 

lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo pouco clara não pode 

proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do 

ius puniendi estatal, ao qual se possa recorrer, Ademais, contraria o princípio 

da divisão de poderes, porque permite ao juiz realizar a interpretação que 

quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo”. 

 

Urgente e por razões de humanidade se faz necessária a supressão 

total do texto proposto. 

                                                           
10 ROXIN, Claus. Derecho Penal, p.169. Apud Bitencourt, Cezar. Tratado de direito penal: parte geral v.1, 
25.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.55. 
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1.2 Alterações na fixação do regime inicial fechado 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 33. ......................................................................................................  
....................................................................................................................  
§ 5º Na hipótese de reincidência ou se houver elementos probatórios que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, o regime inicial da 
pena será o fechado, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas ou 
de reduzido potencial ofensivo.  
§ 6º Na hipótese de condenação pelos crimes previstos nos art. 312, caput e § 
1º, art. 317, caput e § 1º, e art. 333, caput e parágrafo único, o regime inicial da 
pena será o fechado, exceto se de pequeno valor a coisa apropriada ou a 
vantagem indevida ou se as circunstâncias previstas no caput do art. 59 forem 
todas favoráveis.  
§ 7º Na hipótese de condenação pelo crime previsto no art. 157, na forma do § 
2º-A e do inciso I do § 3º, o regime inicial da pena será o fechado, exceto se as 
circunstâncias previstas no art. 59 forem todas favoráveis. ” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal. 

 

Justificativa11  

 

No que tange ao §5º, especificamente, o trecho que faz menção à 

conduta criminal habitual encontra-se em dissonância com a reforma penal de 

1984, que suprimiu os conceitos de habitualidade criminosa do Código Penal 

vigente12. Argumenta-se que a definição de habitualidade diversa da 

reincidência requer profunda discussão acerca da predisposição do indivíduo 

ao cometimento de crime, assunto de grande divergência na criminologia, que, 

caso ignorada pelo projeto em questão, tende a contribuir para a seletividade 

do sistema penal13. 

 

                                                           
11 Relatoria: Marianny Alves, mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), professora universitária e advogada. 
12 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 7. ed. São 
Paulo: RT, 2007. v. 1, p. 716 
13 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal.  
Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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Observa-se que desde a escolha das condutas a serem criminalizadas 

até o fim da execução da pena, o sistema penal faz uma seleção não 

exatamente de condutas reprováveis socialmente e passíveis de punição, mas 

de quais pessoas serão submetidas à punição. Trata-se de criminalização 

primária a atuação legislativa e de criminalização secundária a atividade 

exercida pelos agentes da segurança pública, bem como os órgãos do sistema 

de justiça (ZAFFARONI, 2007). 

 

Trata-se, no projeto, de uma tentativa de dupla punição do agente não 

pela conduta por ele realizada, mas pela depreciação do sujeito que pratica o 

fato, o que está em desacordo com ideia de que o direito penal deve ater-se à 

responsabilização pelos fatos praticados e não às características ou perfil do 

autor. Nesse sentido, a norma abriria margem para tratamento diferenciado ao 

reincidente, medida que diz respeito ao chamado direito penal do autor e não 

ao direito penal do fato, o qual é adotado pelo sistema penal brasileiro e condiz 

com as premissas de um Estado Democrático de Direito. 

 

Posto isso, importa esclarecer que a fixação de regime inicial 

obrigatoriamente fechado está em inconciliabilidade com o que conjectura o 

princípio da individualização da pena, cuja previsão encontra-se no artigo 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal. Tal assunto já foi amplamente debatido 

pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do Habeas 

Corpus nº 111.840, consolidando jurisprudência que declarou a 

inconstitucionalidade de norma que previa a obrigatoriedade de regime inicial 

fechado para crimes hediondos. 
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1.3 Alterações na progressão de regime prisional 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

"Art.59.......................................................................................................... 
Parágrafo único. O juiz poderá, com observância dos critérios previstos neste 
artigo, fixar período mínimo de cumprimento da pena no regime inicial fechado 
ou semi-aberto antes da possibilidade de progressão." (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa14 

O dispositivo em questão dá ao magistrado ampla discricionariedade 

para, observadas as circunstâncias judiciais, determinar período mínimo de 

cumprimento de pena para o regime inicial, o que afronta o princípio da 

legalidade, responsável direto pela segurança jurídico-penal e fundamento de 

um Estado de Direito. Isso porque todas as regras que regem a execução da 

pena, assim como a previsão da conduta criminosa e o procedimento que 

regula a persecução penal, devem ser prévias à prática do delito, possibilitando 

desde logo a presunção da forma de cumprimento de pena. 

 

Considerando a falta de esclarecimentos acerca do limite temporal e a 

realidade da execução penal no que tange à demora na análise de pedidos de 

progressão, existe a possibilidade fática de que o indivíduo cumpra toda a pena 

em regime fechado. Assunto este já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, 

que ao editar a súmula 26, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 

8.072/1990, que autorizava cumprimento de pena em regime integralmente 

fechado para crimes hediondos ou a eles equiparados. 

 

Ademais, há, ainda, certo equívoco acerca dos limites de atuação de 

cada um dos magistrados até que se que se dê a extinção da punibilidade. 

                                                           
14 https://www.revistaforum.com.br/com-novo-decreto-general-podera-escolher-reitores-de-

universidades-federais/?fbclid=IwAR1Im05W24NyO4C6bNdpd49wX_-

H9MvW2g94i37UzOoC0YfbksUbbtMDw6U 
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Como se pode notar, com a proposta, o juiz que conduz o processo de 

conhecimento fica autorizado a intervir no processo de execução, quando 

dispõe de discricionariedade para impor o período mínimo de cumprimento de 

pena para o regime inicial, ferindo os pressupostos de autonomia da execução 

penal.   
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1.4 Alterações no perdimento de bens 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine 
pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, 
como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença 
entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o 
seu rendimento lícito.  
§ 1º A decretação da perda prevista no caput fica condicionada à existência de 
elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou 
profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa.  
§ 2º Para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do 
condenado todos os bens:  
I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o 
benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos 
posteriormente; e  
II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação 
irrisória, a partir do início da atividade criminal.  
§ 3º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a 
procedência lícita do patrimônio.” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal. 

 

Justificativa15  

 

Trata-se da oitava alteração da denominada “PROPOSTA ANTICRIME 

DO MINISTRO SÉRGIO MORO”, a qual diz respeito ao “confisco alargado”, 

com a inserção do artigo 91-A e parágrafos no Código Penal atual. Referido 

dispositivo possibilita, “na hipótese de condenação por infrações às quais a lei 

comine pena máxima superior a seis anos de reclusão”, que o Juiz decrete a 

perda, como produto ou proveito do crime, “dos bens correspondentes à 

diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja 

compatível com o seu rendimento lícito”.  

 

Já de início verifica-se que temos aqui a pretensão às claras de se 

consagrar, no âmbito criminal, a presunção de culpabilidade, ao arrepio do 

                                                           
15 Relatoria: Luiz Renê Gonçalves do Amaral, mestre e doutorando em Direito Penal pela Universidad de 
Salamanca (USAL) e advogado.  
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comando constitucional insculpido no art. 5º, LVII, da CF/88, sem dizer da 

inversão do ônus da prova consagrado no §3º, o qual diz que “o condenado 

poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita 

do patrimônio”, contrariando até mesmo o Código de Processo Penal, o qual 

em seu artigo 156 expressamente prevê que “A prova da alegação incumbirá a 

quem a fizer”.  

 

Parece evidente que tal medida constitui odiosa inversão do ônus 

probatório, o que, em um País que se caracteriza pela economia informal, pela 

transferência patrimonial por instrumentos particulares ou mesmo pela mera 

tradição, resulta na consagração legal de uma pretensão probatória diabólica a 

cargo da defesa, subvertendo a própria lógica da economia de mercado, onde 

se presume a licitude do patrimônio privado dos cidadãos, até prova em 

contrário produzida pelos órgãos do Estado (Tavares, 2015). 

 

Ademais, mesmo com a ilógica inversão do ônus probatório, na prática 

vislumbra-se dificuldades de implementação do referido “confisco alargado” da 

mesma magnitude da alteração legislativa que, outrora, buscou autorizar o Juiz 

a definir o mínimo indenizatório a título de reparação civil dos danos causados 

pelo cometimento delitual à vítima, quando da prolação de sentença 

condenatória (art. 387, IV, do CPP). Atualmente, dada a correta exigência 

jurisprudencial de pedido expresso e pormenorização de seu fundamento na 

denúncia, com a possibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório 

efetivo,16 tal consequência condenatória ganhou ares de ficção, caindo em 

desuso.  

 

Aliás, a própria jurisprudência pátria, em casos onde se admite 

semelhante inversão do ônus da prova acusatória (cf. art. 4º, §2º, da Lei 

9.613/98), o faz com ressalvas, apenas para a revogação de decisões 

deferitórias de medidas cautelares como a indisponibilidade e o sequestro, 

nunca para o perdimento definitivo, que exige acusação concreta, formalizada 

                                                           
16 Cf. STJ. REsp 1556926/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
17/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ. AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016. 
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na denúncia, com prova segura da ocorrência do crime obtida sob o pálio do 

devido processo legal.  

 

Por tais razões, é de se suprimir referida alteração do “Projeto”, de modo 

a permanecer inalterada a atual redação do art. 91 do Código Penal.  
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1.5 Alterações na prescrição 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 116. ....................................................................................................  
....................................................................................................................  
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; e  
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais 
Superiores, estes quando inadmissíveis.  
...........................................................................................................” (NR)  
 
“Art. 117. ....................................................................................................  
....................................................................................................................  
IV - pela publicação da sentença e do acordão recorríveis;  
V - pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena; e  
...........................................................................................................” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa17 

 

Num primeiro momento, para que se possa entender a gravidade e a 

ausência de técnica nas alterações propostas quanto à prescrição penal, 

indispensável se faz a uma breve conceituação do instituto, pois a começar 

pelo título dado ao capítulo referente à prescrição - “Medidas para evitar a 

prescrição” – parece que o ilustre Ministro desconhece a natureza jurídica da 

prescrição, majoritariamente aceita pela melhor doutrina pátria. 

 

Esse instituto, e é sempre bom recapitular, está umbilicalmente ligado 

ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º da CF/88) e também ao 

Direito Constitucional ao processo no prazo razoável (artigo 5º, LXXVIII da 

CF/88). 

 

Como apregoa Damásio de Jesus18, “Prescrição penal, num conceito 

preliminar, é a extinção do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo”. 

                                                           
17 Relatoria: Maria Clara de Lima Camargo, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), professora universitária e advogada.  
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Sendo assim, qualquer restrição ou alteração nesse verdadeiro Direito 

ao esquecimento do crime e limitação do jus puniendi estatal, merece toda a 

cautela técnica a fim de não permitir o esvaziamento do instituto, como a já 

vinha ocorrendo com a Lei 12.234/10 que restringiu a denominada prescrição 

retroativa. 

 

O projeto em comento, por sua vez, ultrapassou qualquer limite do 

tolerável em dogmática penal, criando verdadeiras aberrações jurídicas nunca 

antes imaginadas no que tange ao tema, assim como em outros pontos do 

mesmo “pacote”, que em nome de um punitivismo populista e de um 

encarceramento massivo, pretende, ao arrepio de qualquer coerência lógica, 

constitucional, hermenêutica ou mesmo psíquica, desmoralizar de vez o pouco 

que resta de garantias fundamentais aos cidadãos.  

 

A prescrição tem justamente sua razão de existir como causa extintiva 

da punibilidade prevista no Art. 107, IV do CP num direito humanístico ao 

esquecimento do crime pelo decurso do tempo, o que só é excepcionado nos 

casos expressos de imprescritibilidade pela própria Constituição, nos arts. 5º, 

XLII e XLIV, leiam-se, nos demais crimes, sempre poderá ocorrer a extinção da 

punibilidade pelo decurso do tempo.  

 

Trata-se de um direito público subjetivo do acusado 

constitucionalmente assegurado, pela via inversa, ou seja, o que não é 

imprescritível será prescritível. Tanto é assim, que a prescrição está 

disciplinada na parte geral do nosso Código Penal a partir do Art. 109. 

 

Ademais, o projeto aqui ventilado parece olvidar que com o passar do 

tempo a própria persecução penal e a resposta punitiva perde um de seus 

principais objetivos: a prevenção prevista no Art. 59, caput do CP.  

É indefensável, que em prol de uma falaciosa celeridade processual e 

num afã emergencial de resposta punitiva por uma artificialidade criminal 

midiática – amplificada e falsificada sensação de impunidade, sejam feitas 

                                                                                                                                                                          
18 JESUS, Damásio De. Direito Penal, volume 1: parte geral- 36.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.765. 
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gambiarras e quimeras legislativas (o que se percebe grosseiramente nas 

alterações dos Arts 117, IV e V e 116, III do texto proposto), para se evitar a 

todo custo a prescrição, que como já dito, é direito do acusado e está muito 

além de um mero óbice processual. Até porque, o próprio processo penal 

brasileiro tornou-se, muitas vezes, em verdadeira pena antecipada. O processo 

por si só é violento e vexatório.  

 

Destarte, o decurso do tempo atrelado ao atual estado da arte de 

nosso modelo carcerário de prisão provisória, a resposta derradeira do Estado 

tende a tornar-se inócua em suas funções.  

 

O imediatismo perquirido pela sociedade e incitado pela imprensa não 

deve ser atendido com manobras antigarantistas e antidemocráticas. Se o que 

se quer são rapidez e eficácia processual, não será por meio de mudanças 

estapafúrdias na lei a fim de evitar a prescrição que tal intento será alcançado. 

As pessoas têm direito a não terem que suportar ad eternum o sofrimento de 

uma persecução criminal além do que a sanções cominadas nos tipos 

permitem. Os parâmetros do Art. 109 do CP visam justamente equalizar um 

tempo suficiente para o ius puniendi agir com o máximo de punição imposta 

para cada crime. Tentar suprimir isso é aumentar, na prática, sem permissão 

constitucional, os casos de imprescritibilidade. 

 

Nesse aspecto, veja-se a esquizofrenia proposta pelo novo texto 

quanto ao marco interruptivo do Art. 117, IV: “pela publicação da sentença ou 

do acórdão recorríveis”, suprimindo-se a expressão “condenatórios” prevista 

no texto atual.  

 

Ora, essa aparente insignificante supressão cria um monstro jurídico 

sem nenhum precedente, pois o que interrompe o correr do prazo, e nesse 

caso o efeito é ex tunc, ou seja, recomeça-se do zero, é uma nova 

condenação, se esta não ocorreu em primeira instância e não um acórdão 

confirmatório da condenação que já foi dada em primeira instância. Isso 
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representa clara legitimação de um bis in idem19, ou melhor dizendo, 

possibilitando interromper duas vezes a contagem por uma única só 

condenação. Se já houve condenação em primeiro grau e o acusado recorre, 

seu recurso é improvido e a pena é agravada, isso não é nova condenação, é 

mera confirmação da sentença de primeira instância.  

 

Portanto, tal decisão confirmatória proferida pelo tribunal ad quem, 

não é apta a interromper a contagem do prazo. Não existe dupla condenação 

no nosso sistema. É inconstitucional, haja vista os nossos marcos 

principiológicos humanistas e democráticos. 

 

Assim também o é na 5ª Emenda da Constituição Norte-Americana, 

que trata do chamado “No Double Jeopardy” impeditivo de dupla condenação 

pelo mesmo fato20. 

 

O que ocorrerá, lamentavelmente, ainda, se a redação final do inciso IV 

do Art. 117 for aprovada, é que os recursos aos tribunais superiores que foram 

inadmitidos, mesmo que outros recursos possam ser interpostos, impedirão o 

seguimento do prazo prescricional, uma vez que o a publicação do acórdão, 

por si só, já interrompeu o prazo. 

 

Não menos tenebrosa é a proposta contida no inciso III do Art. 116 do 

projeto. 

 

Nesse ponto, o “legislador” busca evitar a prescrição nos casos de 

oposição de embargos de embargos de declaração, considerando a suspensão 

da contagem, - efeito ex nunc ou continuação da contagem- a partir da primeira 

                                                           
19 Em que pese tal Princípio não vir expresso na nossa Carta Política, ele decorre do núcleo axiomático 
consagrado no Art., 1º da CF/88, a Dignidade da Pessoa Humana. Ademais, o Art. 68 do CP, ao adotar o 
sistema trifásico de aplicação das penas impede a repetição da mesma circunstância já utilizada para 
prejudicar o réu, nas outras fases da dosimetria. Ainda, a Súmula 241 do STJ determina que: “A 
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como 
circunstância judicial”.   
20 A Suprema Corte Norte-Americana incorporou essa regra no case Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 
(1969) e o texto na Constituição dispõe: "No person shall . . . be subject for the same offense to be twice 
put in jeopardy of life or limb . . . . ". Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/double_jeopardy.   
Acessado em 20/04/19 às 15h. 

https://www.law.cornell.edu/wex/double_jeopardy.%20%20%0dAcessado%20em%2020/04/19
https://www.law.cornell.edu/wex/double_jeopardy.%20%20%0dAcessado%20em%2020/04/19
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oposição, sob o argumento de que o recurso interposto é seguimento da 

decisão embargada. Esse pseudofundamento é no mínimo um disparate.  

 

Por fim, resta a última alteração proposta no inciso V do Art. 117, a 

legalização do cumprimento provisório da pena sob a roupagem de 

impedimento do fluxo prescricional. Não caberia aqui, abordar a 

inconstitucionalidade do cumprimento provisório da pena, mesmo tendo 

decidido o STF de forma contrária, mas apenas ressaltar que se o réu foi 

condenado em segunda instância e ainda pode recorrer aos tribunais 

superiores, isso significa que o processo não parou e, portanto, o curso do 

prazo prescricional não tem razão lógica de ser interrompido.  

 

Ao fim e ao cabo, as pretensas alterações para “evitar a prescrição 

penal” são arbitrárias e constituem crassos e pueris erros dogmáticos que não 

condizem com as tradições jurídicas democráticas adequadas ao 

constitucionalismo contemporâneo, são medidas talvez nem sequer suscitadas 

pela criatividade penal medieval. 
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1.6 Alterações no crime de resistência 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art.329........................................................................................................ 
Pena - detenção, de dois meses a dois anos, e multa.  
§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:  
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.  
§ 2º Se da resistência resulta morte ou risco de morte ao funcionário ou a 
terceiro:  
Pena - reclusão, de seis a trinta anos, e multa.  
§ 3º As penas previstas no caput e no §1º são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência." (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: substituição das alterações legais propostas 

pelo governo federal. Texto substitutivo proposto pela presente Comissão: 

 
“Art.329........................................................................................................ 
Pena - detenção, de dois meses a dois anos, ou multa. 
§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 
Pena - reclusão, de um a três anos, ou multa. 
§ 2º As penas previstas no caput e no §1º são aplicáveis sem prejuízo 
das correspondentes à violência.” 

 

Justificativa21  

 

A proposta visa o acréscimo da possibilidade de se aplicar, 

conjuntamente, a pena de detenção e de multa para o agente. 

 

Ocorre que, seria mais efetivo se o termo “e” fosse trocado pelo “ou”, 

fazendo com que a multa possa ser aplicada isoladamente. 

 

A pena de prisão imposta a este delito, dependendo da forma que ele 

ocorre, é desproporcional. 

 

A possibilidade de aplicação da pena de multa isoladamente, permitiria 

ao julgador mensurar sobre a necessidade ou não de aplicação de uma pena 

de prisão. 

                                                           
21 Relatoria: Marlon Ricardo Lima Chaves, mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), professor universitário e advogado.  
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A proposta de uma pena de 6 a 30 anos para o resultado morte, ou risco 

de morte é inconstitucional e desnecessária. 

 

Tal crime é aplicado, conforme determina seu §2º atual, sem prejuízo 

das penas correspondentes a violência. 

 

Ou seja, se da resistência resultar a morte de um funcionário ou terceiro, 

o criminoso responde pelo crime do art. 329 (Resistência), somadas com as do 

Art. 121 (homicídio). 

 

Neste viés, o homicídio qualificado (art. 121, §2º do CP) possui pena de 

reclusão de 12 a 30 anos. 

 

Dificilmente encontraríamos uma situação em que a morte se deu em 

razão da prática de resistência que não se enquadrasse dentre as 

qualificadoras do crime de homicídio. 

 

Além disso, a equiparação da morte ao perigo de morte, além da 

subjetividade interpretativa do segundo, é inconstitucional, pois fere os 

princípios da proporcionalidade e da taxatividade aplicados ao Direito Penal. 
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2. PROPOSTAS PARA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Decreto-Lei nº 

3.689/1941) 

 

2.1 Introdução do acordo de não-persecução penal 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 28-A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado 
confessado circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou 
grave ameaça, e com pena máxima inferior a quatro anos, o Ministério Público 
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes 
condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:  
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;  
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério 
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;  
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois 
terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público;  
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do 
Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo 
Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente 
àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou 
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; e  
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.  
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o 
caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao 
caso concreto.  
§ 2º Não será admitida a proposta nos casos em que:  
I - for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais 
Criminais, nos termos da lei;  
II - for o investigado reincidente ou se houver elementos probatórios que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se 
insignificantes as infrações penais pretéritas;  
III - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, em 
acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do 
processo; e  
IV - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a 
adoção da medida.  
§ 3º O acordo será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do 
Ministério Público, pelo investigado e seu defensor.  
§ 4º Para homologação do acordo, será realizada audiência na qual o juiz 
deverá verificar a sua legalidade e voluntariedade, devendo, para este fim, 
ouvir o investigado na presença do seu defensor.  
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes as condições 
celebradas, devolverá os autos ao Ministério Público para reformular a 
proposta de acordo de não persecução, com concordância do investigado e 
seu defensor.  
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§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz 
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante 
o juízo de execução penal.  
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos 
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação, prevista no § 5º.  
§ 8º Recusada a homologação, o juiz fará remessa dos autos ao Ministério 
Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou 
oferecimento de denúncia.  
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo.  
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, o 
Ministério Público deverá comunicar o juízo, para fins de sua rescisão e 
posterior oferecimento de denúncia.  
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado 
também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como 
justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do 
processo.  
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo tratado neste artigo não 
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no 
inciso III do §2º.  
§ 13. Cumprido integralmente o acordo, o juízo competente decretará a 
extinção de punibilidade.  
§ 14. Não corre a prescrição durante a vigência de acordo de não-persecução.” 
(NR)  

 

Proposição da ABRACRIM-MS: substituição das alterações legais propostas 

pelo governo federal em relação ao caput e ao inciso II do artigo 28-A. Textos 

substitutivos propostos pela presente Comissão: 

 

“Art. 28-A. O Ministério Público ou o querelante poderá propor acordo de 
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, se não for hipótese de arquivamento 
ou absolvição de prática de infração penal, sem violência ou grave 
ameaça, e com pena máxima não superior a quatro anos, mediante o 
cumprimento das seguintes condições, ajustadas cumulativa ou 
alternativamente.” 
 
“Art. 28-A .............................................................................................. 
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério 
Público ou Querelante e que comprovadamente se caracterizem como 
instrumentos, produto ou proveito do crime;” 
 
 

Justificativas22  

 

Proposição substitutiva do caput 

                                                           
22 Relatoria: Caíque Ribeiro Galícia, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS) e doutor em Ciências Criminais pela Università degli Studi de Bologna, professor universitário e 
advogado. 



 

34 
 

A proposta visa expandir, no sistema brasileiro, as possibilidades de 

resolução de casos criminais a partir de acordos entre as partes no processo 

penal. A alteração denomina de “acordo de não persecução” a hipótese de não 

existir denúncia ou queixa crime, logo, toda a fase de instrução probatória para 

averiguação de materialidade e autoria estaria suprimida a partir da confissão 

do réu e sua submissão a uma espécie de punição (restritiva de direitos). A 

redação proposta precisa ser revista e modificada porque apresenta omissões 

graves e que podem gerar consequências graves para o sistema de justiça 

criminal brasileiro. 

 

Ao permitir que Ministério Público ou Querelante façam a proposta de 

acordo de não persecução penal, tenta apresentar medida voltada, 

principalmente, para a celeridade dos processos que podem ser considerados 

de menor gravidade. Com isso, existe limite material (infrações penais sem 

violência ou grave ameaça), temporal (infrações com pena máxima não 

superior a quatro anos), subjetivo (apenas Ministério Público e Querelante) e 

de pena (restritivas de direito e pecuniária) para a proposta de acordo. 

 

Além disso, expõe alguns requisitos para que seja proposto e, 

porventura aceito, o referido acordo. Entre elas, está a condição de não ser 

caso de arquivamento da investigação. Cumpre destacar que ao final da 

investigação, normalmente materializada por meio de um Inquérito Policial, os 

autos são encaminhados para o Ministério Público que poderá requerer o 

arquivamento, oferecer a denúncia ou requerer diligências. 

 

Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é não estar diante de 

hipótese de arquivamento, resultado de ausência de autoria ou materialidade 

delitiva, como regra. Todavia, importante destacar que por vezes, durante a 

investigação são coletados elementos que indicam hipóteses que podem estar 

relacionadas com a absolvição, como prescrição, elementos probatórios 

insuficientes, hipóteses excludentes de ilicitude, etc. 

 

Desta forma, é importante que quem oferecer o acordo de não 

persecução tenha claro que também o caso não se trate de absolvição, nos 
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moldes do artigo 386, CPP. Por óbvio, como o caso não foi submetido a fase 

de instrução probatória, essa cognição é superficial e de verossimilhança, mas 

deve conter na redação do artigo proposto (28-A) porque também coloca a 

acusação como ator processual que tem responsabilidade em relação às 

consequências do caso. 

 

Tratar de “solução negociada” não significa que se refere de uma 

negociação como normalmente ocorre no âmbito do direito civil, principalmente 

guiado pela autonomia das partes. Não se pode escapar que a negociação 

criminal é feita demarcada por uma situação de claro e forte desproporcional 

equilíbrio das partes, daí a importância de limitação ao máximo. 

 

O acréscimo do termo “absolvição” como requisito para o não 

oferecimento do acordo visa tutelar o suspeito que talvez estivesse em caso 

patente de absolvição, mas que acabaria sendo forçado a negociar uma 

sanção. Assim, é de responsabilidade do proponente do acordo também 

verificar se não se está diante de hipótese de absolvição, sob pena de 

responsabilidade administrativa e civil. 

 

Outro aspecto relevante é a confissão, que no atual sistema não é 

exigência para as hipóteses de transação penal no âmbito dos Juizados 

Especiais Criminais (Lei 9.099/95). A confissão, nesses casos, tem a função 

apenas de taxar (etiquetar) o sujeito que está sendo submetido à análise do 

caso e em um grau superficial no que diz respeito aos elementos de 

reconstrução fática. Confessar, nesse aspecto, significa apenas estigmatizar, 

reduzir garantias mínimas do cidadão de não ser culpado antes do trânsito em 

julgado de sentença condenatória e de ser submetido a um processo que 

garanta seus direitos. 

 

Se a proposta visa reduzir os processos, saltando da investigação (fase 

cuja cognição não demanda contraditório e, portanto, sem provas, como regra) 

direto para o cumprimento de sanção, deve contrabalancear o sistema sem 

exigir que o suspeito confesse. Soluções negociadas não se tratam de facilitar 

o trabalho da acusação, que tem a carga probatória sob sua responsabilidade 
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no direito criminal, mas propor medidas que podem desafogar o judiciário e 

promover a Justiça, simultaneamente. Logo, o texto deve ser modificado para 

excluir o termo “se o investigado tiver confessado circunstanciadamente”. 

 

Portanto, a proposta deve ser modificada para constar o termo 

“absolvição” acordo e excluir a confissão como requisito para a propositura do 

acordo. 

 

Proposição substitutiva do inciso II 

 

O texto altera trata de requisito para o oferecimento do acordo de não 

persecução penal. Pretende impor a renúncia voluntária de bens e direitos 

como condição para propositura do acordo. 

 

Todavia, o inciso II deve ser modificado para, em primeiro lugar, 

acrescentar a hipótese de participação do Querelado na indicação dos bens ou 

direitos e, acima de tudo, exigir que a mera indicação unilateral seja suficiente 

para imposição da medida. 

 

Assim, tratando-se de “acordo”, a parte que deseja obter “algo” (no caso, 

bens e direitos), deverá ter a responsabilidade de indicar quais e quantos, além 

de comprovar suficientemente a relação de causalidade desses bens ou 

direitos com o suposto crime. 

 

Caso contrário, há uma completa inversão do ônus probatório, 

maculando ainda mais todo o sistema de justiça criminal brasileiro. Além do 

mais, a regra posta no Código de Processo Penal (art. 156, CPP) é clara ao 

firmar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, inobstante seja de 

clareza extrema a necessidade de comprovação por parte de quem indica os 

bens ou direitos e não ao contrário. 

 

Portanto, o inciso I deve ser modificado para acrescentar a seguinte 

parte: “pelo Ministério Público ou Querelante e que comprovadamente”. 
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2.2 Alterações na competência da Justiça Eleitoral 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 79. ....................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
III -no concurso entre a jurisdição comum e a 
eleitoral..............................................................................................” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa23  

 

A proposta de alteração do Código de Processo Penal em seu artigo 79 

pretende dar uma nova configuração às regras de fixação de competência, 

especialmente no que diz respeito às hipóteses de conexão e continência. A 

legislação em vigor apresenta duas exceções (concorrência com a justiça 

militar e o juízo de menores) à reunião dos processos quando diante de casos 

que possuam conexão ou continência e a proposta de alteração almeja o 

acréscimo de outra exceção, qual seja, a da justiça eleitoral. 

 

Ocorre que, além de não existir uma justificativa jurídica que fundamente 

a ideia apresentada, há um evidente vício constitucional que impede a 

alteração do Código de Processo Penal a esse respeito. Isso porque, o teor do 

artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que a 

competência da Justiça Federal abrange “os crimes políticos e as infrações 

penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas” com expressa ressalvada 

da competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 

 

O constituinte originário estabeleceu a exceção da competência da 

Justiça Federal em favor da Justiça Eleitoral de forma bastante objetiva 

                                                           
23 Relatoria: Caíque Ribeiro Galícia, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS) e doutor em Ciências Criminais pela Università degli Studi de Bologna, professor universitário e 
advogado. 
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seguindo a situação posta anteriormente e resultado do sistema montado pelo 

Código Eleitoral. A reflexão jurídica sobre o diálogo das fontes normativas é 

suficiente para impedir a alteração proposta fundada na incompatibilidade com 

o sistema constitucional, especialmente aquele inscrito no artigo 109, inc. IV, 

CF/88. 

 

Em um segundo plano, há conflito dentro do próprio Código de Processo 

Penal em relação ao artigo 78, inciso IV, que estabelece a prevalência da 

Justiça Especial em detrimento da jurisdição comum (Federal ou Estadual) 

quando diante de casos de conexão e/ou continência. Logo, a alteração 

pretendia desacompanhada da mudança de todo o sistema de fixação de 

competência em razão da conexão e/ou continência gera uma desconfiguração 

lógica das regras de competência. A construção jurisprudencial segue a 

mesma lógica, inclusive, recentemente o Supremo Tribunal Federal se 

manifestou no Inquérito 4.43524 no sentido de preservar a competência da 

Justiça Eleitoral em caso envolvendo a prática de crimes. 

 

Portanto, a proposta de alteração do artigo 79, com a inclusão do inciso 

III deve ser suprimida por incompatibilidade constitucional e com o sistema 

processual penal em vigor. 

                                                           
24 Inq. 4.435/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. 
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2.3 Alterações no uso da videoconferência 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

"Art.185..................................................................................................................
..........................................................................................................  
§ 2o O juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, 
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, 
desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes 
finalidades:  
....................................................................................................................  
IV - responder à questão de ordem pública ou prevenir custos com 
deslocamento ou escolta de preso.  
....................................................................................................................  
§ 8o Aplica-se o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o deste artigo, no que couber, à 
realização de outros atos processuais que dependam da participação de 
pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e 
coisas, audiência de custódia e inquirição de testemunha ou tomada de 
declarações do ofendido.  
.................................................................................................................... § 10. 
Se o réu preso estiver recolhido em estabelecimento prisional localizado fora 
da Comarca ou da Subseção Judiciária, o interrogatório e a sua participação 
nas audiências deverão ocorrer na forma do § 2º, desde que exista o 
equipamento necessário." (NR)   

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

 

Justificativa25  

 

No processo penal brasileiro a regra é que o interrogatório do réu preso 

seja realizado de forma presencial, ou seja, o acusado deve ser pessoalmente 

interrogado pela autoridade judicial competente para jugar o seu caso. Nesse 

sentido, a redação atual do §2º do artigo 185 do Código de Processo Penal26 

somente autoriza a realização do interrogatório por videoconferência (ou outro 

recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real) de 

                                                           
25 Relatoria: Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universitat de 
Girona (UdG), professor universitário e advogado.  
26 “Art. 185. [... ] § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento 
das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessária para atender a uma das seguintes finalidades:” 
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forma excepcional, e desde que atenda a uma das hipóteses previstas 

taxativamente nos seus incisos (I a IV).  

 

Por sua vez, em sentido contrário, o Projeto de Lei Anticrime pretende 

fazer da exceção à regra, o que fica explícito quando a alteração que promove 

no atual § 2º do artigo 185 é a supressão do termo “excepcionalmente”, cuja 

presença deixa explícito o objetivo do legislador de somente autorizar o 

sistema de videoconferência em situações extraordinárias. A alteração 

proposta no inciso IV segue a mesma linha, pois inclui a hipótese autorizativa 

da videoconferência para “prevenir custos com deslocamento ou escolta de 

preso”. Por evidente, considerando que os interrogatórios não são realizados 

nos estabelecimentos prisionais, o interrogatório presencial de réu preso 

sempre gerará algum custo com deslocamento e escolta; logo, sempre será 

possível justificar a videoconferência nesta hipótese proposta pelo projeto do 

governo federal, confirmando o status de regra do que atualmente é exceção. 

 

É importante ressaltar que a presença física do acusado em seu 

interrogatório, ou em outros atos processuais (como acareação, 

reconhecimento de pessoas e coisas, audiência de custódia e inquirição de 

testemunha ou tomada de declarações do ofendido), não é mera formalidade 

ou mera ritualística, mas sim um dos principais meios de exercício da ampla 

defesa, garantia assegurada pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal27. Além 

disso, a presença do réu na instrução do processo é direito fundamental 

previsto no artigo 14, item 3, alínea d, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos28 e no artigo 8, item 2, alíneas “e” e “f”, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos29. Dessa forma, a perspectiva dentro da qual se insere a 

                                                           
27 “Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 
28 “ARTIGO 14 [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo 
menos, as seguintes garantias: [...]d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente 
ou por intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito 
que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado 
ex officio gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;” 
29 “Artigo 8º - Garantias judiciais [...] 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] e) direito irrenunciável de ser 
assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação 
interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido 
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regra do interrogatório presencial não é (e nem pode ser) econômica ou 

administrativa, mas sim humana, em sintonia com o artigo 1º, III, da 

Constituição Federal30, pois se trata de um direito fundamental garantido a 

qualquer pessoa acusada criminalmente, amparado pela Constituição Federal 

e por importantes tratados internacionais de direitos humanos. 

 

É relevante salientar ainda que se trata de um direito com decisiva 

repercussão concreta no exercício da defesa, que somente será garantido se o 

acusado tiver a oportunidade influir efetivamente na instrução probatória. 

Nessa razão, a presença física na audiência é crucial para que o réu tenha 

perfeita compreensão das provas que podem estar sendo produzidas 

oralmente em seu desfavor e em seu benefício; o que lhe dá melhores 

condições de exercer a sua autodefesa em seu interrogatório e lhe permite 

subsidiar da melhor maneira possível o seu defensor com informações 

importantes (o que pode ser decisivo na inquirição de testemunhas, por 

exemplo). Por certo, essa importante interação para o exercício da defesa fica 

totalmente prejudicada se o acusado está no presídio e o seu defensor na sala 

de audiência localizada em outro prédio público. 

 

Portanto, considerando que a redação atual do artigo 185 do Código de 

Processo Penal está de acordo com a Constituição Federal e com os tratados 

internacionais de direitos humanos pactuados pelo Brasil, a proposta desta 

Comissão é pela rejeição de todas as mudanças apresentadas pelo Projeto de 

Lei Anticrime no que se refere ao regime de videoconferência.  

 

                                                                                                                                                                          
pela lei; f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os 
fatos;” 
30 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana;” 
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2.4 Alterações na prisão provisória 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 310. ....................................................................................................  
§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou 
o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do 
art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, poderá, 
fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante 
termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de 
revogação.  
§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na 
prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais ou que integra 
organização criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito em 
circunstâncias que indique ser membro de grupo criminoso, deverá denegar a 
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, exceto se insignificantes 
ou de reduzido potencial ofensivo as condutas.” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: substituição das alterações legais propostas 

pelo governo federal. Texto substitutivo proposto pela presente Comissão:    

 

“Art.310........................................................................................................  
§ 1º 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 Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao 
acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a 
todos os atos processuais, sob pena de revogação.  
§2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra 
organização criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito para a 
prática do crime, poderá denegar a liberdade provisória decretando sua 
prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes no art. 312 
deste Código, com ou sem medidas cautelares, salvo se insignificantes 
ou se reduzido o potencial ofensivo as condutas." (NR) 

 

Justificativa31  

 

A presente medida representa retrocesso ao encontro da redação 

original do Código de Processo Penal de 1941, considerando que desde as 

alterações incluídas pela Lei n. 12.403/201132 inexiste previsão para prisão 

                                                           
31 Relatoria: Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC/RS), professor universitário e advogado.  
32 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz explica que: “Com a reforma de 2011, 
em razão da qual a prisão em flagrante perde autonomia e passa a ter validade efêmera e precária, 
adota-se um novo modelo cautelar, que “individualiza” a medida provisional para cada situação 
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automática, em observância a previsão do Art. 283 do Código de Processo 

Penal33 que prevê como hipóteses de prisão: (a) a prisão em flagrante que se 

exaure em 24 horas (Art. 306, §1º do CPP) esgotando-se com uma das 

decisões previstas na atual redação do Art. 310 do CPP; (b) a prisão 

temporária; (c) a prisão preventiva; e por fim, (d) a prisão decorrente de 

sentença condenatória transita em julgado. 

 

Com isso, a prisão em flagrante ganha natureza de pré-cautelar não 

havendo a ela outra finalidade senão a cessação da prática do crime e a 

colocação do autor do crime a disposição do juiz que analisará a presença de 

periculum in libertatis (perigo na liberdade atestado por circunstâncias 

concretas)34 aferindo a necessidade e adequação (Art. 282, inciso I e II do 

CPP) de imposição de uma medida cautelar, dentre elas: (a) a prisão 

preventiva (Art. 312 do CPP); (b) a prisão temporária (Art. 1º, inciso I e II da Lei 

7.960/89); ou (c) as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 e 320 do 

CPP). 

 

Além disso, registramos que na referida proposta existem termos vagos 

e que não encontram definição em nossa legislação (p.ex.: “envolvido na 

prática habitual reiterada” ou “profissional de infrações penais”) o que causa 

evidente insegurança jurídica na aplicação da medida.  

                                                                                                                                                                          
concreta. Assim, e sendo certo que a fiança adquire função cautelar (não mais servindo como mera 
contracautela à prisão em flagrante), firmou-se compreensão de que nada estará a impedir o juiz de, 
ouvido o Ministério Público, conceder ao autuado liberdade provisória, mediante imposição de uma ou 
mais medidas cautelares diversas da prisão, mesmo casos de autores de crimes hediondos ou 
assemelhados.” (CRUZ, Rogério Schietti. Prisão Cautelar. Dramas, princípios e alternativas. 4ª Ed. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 55/56) 
33 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado 
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 
preventiva.           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
34 Aury Lopes Jr. explica a necessidade de perigo na liberdade para imposição de qualquer prisão não 
decorrente de sentença condenatória: “Qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível 
existência de prova razoável do alegado periculum in libetatis, ou seja, não bastam presunções ou 
ilações para a decretação da prisão preventiva. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado 
deve ser rela, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida.” 
(LOPES, Aury Jr. Prisões Cautelares. 4ª ed. Saraiva: São Paulo, 2017, p. 101). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Portanto, se faz necessária a propositura de uma adequação da presente 

medida ao sistema de cautelares processuais penais vigente atualmente em 

nosso ordenamento jurídico. 
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2.5 Alterações no procedimento do Tribunal do Júri 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 492. ....................................................................................................  
I - ................................................................................................................  
e) determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, 
restritivas de direito e pecuniárias, com expedição do mandado de prisão, se 
for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser 
interpostos;  
....................................................................................................................  
§ 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução 
provisória das penas se houver uma questão substancial cuja resolução pelo 
Tribunal de Apelação possa plausivelmente levar à revisão da condenação.  
§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri não 
terá efeito suspensivo.  
§ 5º Excepcionalmente, poderá o Tribunal de Apelação atribuir efeito 
suspensivo à apelação, quando verificado cumulativamente que o recurso:  
I - não tem propósito meramente protelatório; e  
II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da 
sentença, novo julgamento, substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos ou alteração do regime de cumprimento da pena para o 
aberto.  
§ 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito 
incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida 
diretamente ao relator da apelação no Tribunal, instruída com cópias da 
sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, 
das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da 
controvérsia.” (NR)  
 
“Art. 584. ....................................................................................................  
....................................................................................................................  
§ 2º O recurso da pronúncia não terá efeito suspensivo e será processado por 
meio de cópias das peças principais dos autos ou, no caso de processo 
eletrônico, dos arquivos.  
...........................................................................................................” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: em relação ao artigo 492, rejeição das 

alterações legais propostas pelo governo federal no inciso I e §§ 3º e 4º e 

substituição da alteração do § 5º; e, em relação ao artigo 584, rejeição da 

alteração proposta. Texto substitutivo proposto pela presente Comissão para o 

§ 5º do artigo 492:    

 

“Art.492........................................................................................................
....................................................................................................... 
§5º O Tribunal de Apelação poderá não atribuir efeito suspensivo à 
apelação quando verificado que o recurso tem propósito meramente 
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protelatório, caracterizado por razões recursais que contenham apenas 
fundamentos que contrariem posição jurisprudencial firmada em súmula 
vinculante.” 

 

Justificativas35  

 

Proposição supressiva do inciso I do art. 492 

 

A proposta de alteração do Código de Processo Penal em seu artigo 

492, I, “e” pretende alterar as regras acerca da prolação de sentença 

condenatória nos casos de crimes dolosos contra a vida, apurados por meio do 

procedimento do Tribunal do Júri. Embora o juízo meritório de absolvição e 

condenação seja de competência do Conselho de Sentença, ao final dos 

procedimentos de votação e tornado público o resultado, cabe ao juiz 

presidente proferir sentença alinhada com a decisão dos(as) jurados(as). 

 

O projeto de reforma visa, em caso de condenação, criar hipótese que 

vincula a jurisdição à determinação de execução provisória das penas 

(restritiva de liberdade, restritivas de direito e/ou pecuniárias). Relevante 

destacar que a referida alínea “e”, na atual redação do Código de Processo 

Penal trata da possibilidade de decretação de prisão preventiva quando 

presentes os requisitos legais. 

 

Isso revela a clara intenção de alterar, de forma transversal, o sistema 

de prisões cautelares com violação direta aos direitos fundamentais do cidadão 

especialmente o basilar princípio da presunção de inocência. A garantia da 

presunção de inocência e seus reflexos práticos (endo e extraprocessual) é 

uma conquista histórica do cidadão diante dos excessos desenvolvidos à 

margem da legalidade/constitucionalidade e/ou autoritários. 

 

É, talvez, a ideia mais básica e que todo cidadão sabe ser merecedor. 

Por outro lado, a proposta de alteração legislativa inverte toda a lógica do 

                                                           
35 Relatoria: Caíque Ribeiro Galícia, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS) e doutor em Ciências Criminais pela Università degli Studi de Bologna, professor universitário e 
advogado. 
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fundamento do Direito Processual Penal e da construção democrática, fundada 

na liberdade como regra, garantida pela Convenção Americana de Direitos 

Humanos (art. 8º, 2; 22, 3; 25, 1), além da Constituição Federal de 1988 (Art. 

5º, inc. XV, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII, LXI, LXVI, entre outros). Aliás, como 

conquista histórica e tendo em conta que o Estado deve servir aos cidadãos, e 

não ao contrário, a liberdade é um bem e condição nata a todos, sendo que a 

exceção (prisão) é que deve ser fundamentada especificamente no caso 

concreto e não ser a regra! A ideia proposta distorce e desconsidera 

completamente todo esse caminho democrático para tentar colocar a prisão 

como regra e a liberdade como exceção. 

 

Caso exista, de fato, necessidade de segregação da pessoa condenada, 

existe uma ferramenta jurídica que poderia ser manejada, que é a prisão 

preventiva (conforme previsto no atual sistema na própria alínea “e”), com 

requisitos e limites que guiam as decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88). O 

cumprimento de pena antecipado gera um dano individual para o sujeito e 

colateral sem qualquer hipótese de reparação eficaz ou eficiente. 

 

Ao determinar o cumprimento automático da execução provisória, a 

norma acaba por cercear a análise judicial de necessidade e adequação da 

medida de segregação da liberdade. Trata-se da medida mais invasiva na vida 

de um cidadão, e não pode ser tomada, antes do trânsito em julgado, sem 

critérios valorativos do caso concreto. 

 

Portanto, o conteúdo da proposta possui vício constitucional irremediável 

e com efeitos colaterais que são prejudiciais para todo cidadão, inclusive os 

potenciais inocentes. Além do mais, no atual sistema processual já existe uma 

ferramenta apta e limitada para servir à necessidade de segregação de sujeitos 

perigosos. Assim, a proposta de alteração deve ser suprimida. 

 

Proposição supressiva do § 3º do art. 492 

 

A proposta de alteração do Código de Processo Penal em seu artigo 

492, §3º busca, em consonância com a proposta de impor a execução 
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provisória de pena imediatamente após a condenação, restringir o não 

cumprimento provisório. Logo, apenas “excepcionalmente” e quando diante de 

“questão substancial” que o Tribunal de segunda instância “plausivelmente” 

puder revisar a sentença. Existe vício constitucional e legal na formulação da 

proposta que devem conduzir a supressão do referido texto. 

 

A boa técnica de produção legislativa impõe que os textos normativos 

devam ser precisos, claros e o mais objetivo possível. Afinal, a construção da 

norma, especialmente aquelas que estão relacionadas com a interferência ou 

limitação de direitos fundamentais, deve mitigar possibilidades de obscuridade, 

incerteza, etc. Todavia, a mera análise gramatical do texto proposto já induz 

inúmeras dúvidas sobre o conteúdo da norma, além de uma abstração que 

prejudica todo o processo de promoção de Justiça, podendo gerar inúmeros 

recursos e ações de impugnação (Habeas Corpus, por exemplo). 

 

O uso do termo “questão substancial”, além de não ser útil para a 

realização da interpretação da norma por seu caráter vago e abstrato, fere 

diretamente a hierarquia da jurisdição com clara avocação de competência que 

é do Tribunal de Segunda Instância. Ora, a matéria recursal, especialmente 

tratando-se do seu conteúdo, é de competência do Tribunal Superior, de 

maneira que o(a) magistrado(a) que se manifestar e, com isso, decidir se a 

questão é ou não “substancial”, está interferindo na competência de outra 

jurisdição. O mesmo se aplica ao termo “plausivelmente”, pois adentra na 

competência de Segunda Instância, além de extremamente vago. De maneira 

geral, acaba caracterizando a supressão de instância, afinal, todo o sistema 

recursal só faz sentido se a decisão é analisada por outra jurisdição, sob pena 

de não ser sequer efetivo (CADH, art. 25). 

 

Em ambos os casos, tanto contraditório quanto a ampla defesa, que são 

garantias fundamentais do cidadão expressas na Constituição Federal, se 

tornam muito mitigadas na prática, pois impossível de saber como foi a 

cognição do juízo para concluir a inexistência de “questão substancial” ou a 

“não plausibilidade” de revisão pelo Tribunal de Segunda Instância. Além do 

mais, essa possibilidade não poderá trazer celeridade ao rito, pois a restrição 
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pretendida significaria, na prática, o manejamento de inúmeras ações de 

impugnação (Habeas Corpus). 

 

O termo “excepcionalmente”, embora seu conteúdo gramatical seja 

limitado, incorre em vício material, pois inverte a lógica do direito basilar de 

todo cidadão, que é a liberdade de locomoção como regra em um Estado 

democrático. A exceção, especialmente antes do trânsito em julgado de 

sentença condenatória, é a prisão e não a liberdade! 

 

A construção do sistema constitucional reforça esse intuito, que não 

poderia ser diferente em uma democracia: a) ninguém será levado à prisão ou 

nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança 

(artigo 5º, LXVI, CF/88); b) ninguém será preso senão em flagrante delito ou 

por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (artigo 

5º, LXI, CF/88); e c) ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LVII, CF/88). E tal situação 

foi ratificada pelo legislativo reformador do Código de Processo Penal em 2011 

quando, em cumprimento à Constituição Federal, alterou o artigo 283, CPP 

para estabelecer 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”. 

 

Resta claro que, em um país que se pretenda ser de Direito e 

Democrático, a prisão de qualquer pessoa antes do trânsito em julgado deverá 

ser fundamentada conforme análise fática, probatória e com juízo de 

adequação e necessidade de acordo com o caso concreto e jamais de forma 

automática. 

 

Portanto, a proposta deve ser suprimida por conter vícios constitucionais 

e convencionais. 
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Proposição supressiva do § 4º do art. 492 

 

 O texto apresentado, relacionado com efeitos da sentença prolatada no 

âmbito do procedimento que apura os crimes dolosos contra a vida (Tribunal do 

Júri), autorizaria a execução da sentença condenatória ainda que passível de 

discussão em sede recursal. 

 

A proposta é incompatível com o sistema processual penal e 

constitucional brasileiro, gerando vícios insanáveis para o andamento dos 

processos além de gerar mais demandas e controvérsias que acabarão sendo 

decididas pelos Tribunais. Por essa razão a alteração legislativa deveria ser 

suprimida, pois o acréscimo do parágrafo 4º irá, ao invés de auxiliar o bom 

andamento da justiça, aumentar o número de questionamentos por meio de 

ações constitucionais (Habeas corpus e Mandado de Segurança). A lei não 

cumpre a sua função de promover a regulação objetiva e sistemática e 

prejudicará ainda mais a judicialização de casos criminais. 

 

Vale destacar que as hipóteses recursais de Apelação no procedimento 

do Tribunal do Júri estão restritas aos casos contidos no art. 593, III, CPP e são 

classificadas pela doutrina e jurisprudência como recurso de fundamentação 

vinculada. Isso porque o fundamento jurídico deve, obrigatoriamente, se 

relacionar com as alíneas “a”, “b”, “c” e/ou “d” do art. 593, III (Súmula 713 STF). 

 

A natureza específica do Recurso de Apelação nos casos de crimes 

dolosos contra a vida faz com que o juízo recursal tenha uma especial 

importância tendo em vista que o juízo de mérito do caso é feito por um 

colegiado de pessoas leigas (Conselho de Sentença). O equilíbrio democrático 

deve considerar a previsão democrática da soberania dos vereditos do 

Conselho de Sentença em consonância com a liberdade e dignidade da pessoa 

humana. 

 

Ora, diante da insegurança da extrema subjetividade de critérios que 

podem pautar o veredito dos jurados, deve contrabalancear possibilidades 

recursais que dão consistência para a análise fática do caso criminal. 
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Reconhecer a soberania constitucional dos vereditos não significa se tratar de 

uma soberania ilimitada, especialmente tratando-se de juízo condenatório, cujo 

dano decorrente da prisão – ainda precária – jamais poderá ser restituída na 

sua integralidade. 

 

O efeito suspensivo garante a prestação jurisdicional coerente com o 

sistema constitucional, e a sua exclusão normativa não trará qualquer benefício 

para a execução de penas. As hipóteses recursais de apelação no caso do 

Tribunal do Júri são restritas a constatação de (a) nulidade ocorrida depois da 

decisão de pronúncia; (b) sentença do(a) magistrado(a) ser contrária à decisão 

dos jurados ou à própria lei; (c) caso de erro ou injustiça na estipulação ou 

aplicação da pena ou medida de segurança; e (d) a decisão dos jurados for 

contrária à prova dos autos. 

 

Percebe-se facilmente que são hipóteses de questionamento jurídico 

extremamente relevantes para a resolução de um caso criminal, sendo que o 

efeito suspensivo do recurso de Apelação permite que as razões recursais 

sejam apreciadas sem gerar dano irreparável para o sujeito que está sendo 

acusado. A vedação do efeito suspensivo significaria chancelar a prisão como 

meio de vingança, invertendo o primado da liberdade como regra. 

 

Além do mais, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), internalizado no Brasil por meio do Decreto 678/1992 

e que tem status jurídico constitucional (bloco de constitucionalidade), 

estabelece de forma clara que “Toda pessoa tem direito a um recurso simples e 

rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 

competentes [...]” (Art. 25, 1, CADH). A efetividade, nesse aspecto, se traduz na 

escolha dos meios aptos a cumprir determinado objetivo, logo, a possibilidade de 

questionamento jurídico da decisão dos jurados requer o efeito suspensivo sob 

pena de não se prestar mais ao que se destina. 

 

A conquista dos direitos humanos, especialmente após os marcos 

democráticos internacionais em tratados internacionais, requer, mais do que 

previsão em norma, aplicação concreta na vida dos cidadãos. No âmbito do 
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procedimento do Tribunal do Júri não faz qualquer sentido (jurídico e financeiro) 

existir um recurso que não poderá ser efetivo tendo em conta o efeito suspensivo, 

afinal, enquanto o recurso não for analisado pelo Tribunal competente, um sujeito 

inocente pode estar aguardando preso. 

 

Por tais razões, por não ter aderência constitucional e convencional 

(CADH) e em dissonância com o sistema processual, a proposta deve ser 

suprimida! 

 

Proposição substitutiva do § 5º do art. 492 

 

 A proposta legislativa visa restringir o efeito suspensivo do Recurso de 

Apelação quando diante de caso de condenação por crime doloso contra a vida 

(Procedimento do Tribunal do Júri). Para tanto, autorizaria em caráter 

excepcional o efeito suspensivo quando não estiver diante de (i) propósito 

meramente protelatório; e (ii) viabilidade de provimento do recurso em relação 

a nulidade, etc. 

 

Vale destacar que o sistema recursal é direito essencial de todo cidadão 

em um Estado Democrático de Direito, fundamentado na constatação de que a 

justiça é feita por sujeitos passivos de equívocos. A reconstrução do caso 

criminal não está imune, seja por um corpo de jurados leigos, seja por um(a) 

magistrado(a), de deixar de analisar em profundidade e extensão a causa e 

com isso gerar danos para o sujeito que está sendo submetido à julgamento. 

Daí o fundamento da existência de possibilidades de requestionamento do fato 

em sede recursal por Tribunal Superior. 

 

Todo cidadão, de acordo com a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) “tem direito a um recurso simples 

e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 

competentes [...]” (Art. 25, 1, CADH), como resultado da conquista democrática. 

Logo, o efeito suspensivo dos recursos em matéria criminal está relacionado com 

a própria efetividade de análise das razões e o menor dano possível ao cidadão, 

posto que em se tratando de apuração de crimes dolosos contra a vida, o juízo 
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condenatório provavelmente resultaria em restrição da liberdade considerando as 

penas em abstrato. 

 

O cerceamento da liberdade desse sujeito que pleiteia reforma na decisão 

não poderá ser restituído em sua integralidade caso o recurso não tenha efeito 

suspensivo. Como efeito, haverá no sistema brasileiro um encarceramento em 

massa de sujeitos em situações que podem ser revertidas nos Tribunais de 

Apelação, contribuindo ainda mais para o descrédito no sistema de justiça 

criminal brasileiro. 

 

O efeito suspensivo, nesse aspecto, é consequência necessária para 

manter a efetividade de análise da matéria recursal (conforme CADH), logo, não 

pode ser excepcionalmente concedido, mas exatamente o oposto! A sua não 

incidência é que deve ser exceção, por exemplo, diante de situação clara e 

segura que caracterize o uso da medida recursal apenas para protelar o 

processamento do caso. 

 

Há uma linha muito tênue para aferição segura do que pode ser 

considerado protelação sem restringir a análise recursal. Assim, a proposta de 

modificação do texto expõe como sugestão quando as razões recursais 

estiverem relacionadas apenas com direito que já esteja consolidado e firmado 

em súmula vinculante. Tal fato impede a análise em sede de Apelação de 

recursos que são natimortos por afrontar posicionamento firmado, sem prejuízo 

de questionamento futuro por outras vias jurídicas (Habeas Corpus, por exemplo). 

 

Por tais razões, o texto deve ser modificado, de acordo com a proposta 

acima feita para excluir a excepcionalidade do efeito suspensivo e garantir o 

acesso a recurso efetivo. 

 

Proposição supressiva do art. 584 

 

 O texto altera o artigo 584 do Código de Processo Penal que trata do 

efeito suspensivo dos recursos nas causas criminais. A redação em vigor 

atualmente diz que “O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o 
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julgamento”, permitindo, em tese, o início da preparação da instrução em 

plenário, sem, porém, iniciar o julgamento perante o Conselho de Sentença. 

 

A alteração proposta exclui a possibilidade de efeito suspensivo do 

recurso da decisão de pronúncia. Ocorre que a decisão de pronúncia, que 

encerra a primeira fase do procedimento que apura os crimes dolosos contra a 

vida e a única que envia o caso para ser julgado pelo Conselho de Sentença, 

tem parâmetros jurídicos que devem ser observados pelo(a) magistrado(a). E 

por essa razão, a segurança jurídica deve ser preservada no que diz respeito 

aos efeitos da decisão de pronúncia, pois acaba colocando contra o réu uma 

situação que pode não ser mais restituída quando se verificar equívoco no 

julgamento. 

 

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada (artigo 93, IX, CF/88) 

tendo em conta a existência de elementos suficientes que atestem autoria e 

materialidade (artigo 413, CPP) de um crime doloso contra a vida. Esse juízo é 

extremamente relevante e serve como filtro para impedir que ações criminais 

sem consistência probatória mínima sejam julgadas pelo Conselho de 

Sentença. Isso porque os jurados, no momento de tomada de decisão sobre o 

caso, possuem uma carga de subjetividade acerca do convencimento muito 

mais abrangentes que a que está submetido um(a) magistrado(a). A ideia de 

contrabalancear essa grande carga de subjetividade está representada por 

esse filtro na decisão de pronúncia e toda a carga instrutória que precede a 

instrução em plenário. 

 

Logo, impedir o efeito suspensivo de recurso que apura uma situação 

jurídica extremamente relevante para a análise fática e jurídica do caso é 

chancelar o cometimento de inúmeras injustiças. Acaba por mitigar ainda mais 

a fase instrutória de viabilidade da acusação e poderá promover inúmeros 

casos de erros em julgamento do Conselho de Sentença, além de aumentar 

consideravelmente os gastos públicos, o que por si só já deveria servir como 

impeditivo para que tal medida se operasse na prática. Afinal, a ausência de 

efeito suspensivo desse tipo de recurso poderá, potencialmente, fazer com que 

toda a instrução em plenário (gastos com a administração da justiça, jurados, 
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etc.) seja absolutamente descartada. Na prática, tal medida acaba se 

transformando em maneira legalizada de uma péssima gestão do dinheiro 

público. 

 

Por tais razões, deve o texto proposto ser suprimido. 
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2.6 Alterações nos embargos infringentes e de nulidade 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 609. ....................................................................................................  
§ 1º Quando houver voto vencido pela absolvição em segunda instância, serão 
admitidos embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no 
prazo de dez dias, contado da publicação do acórdão, na forma do art. 613.  
§ 2º Os embargos a que se refere o § 1º serão restritos à matéria objeto de 
divergência e suspenderão a execução da condenação criminal.” (NR)  

 

Proposição da ABRACRIM-MS: substituição das alterações legais propostas 

pelo governo federal. Texto substitutivo proposto pela presente Comissão: 

 

"Art. 609....................................................................................................... 
§ 1º Quando houver voto vencido em segunda instância, o julgamento 
terá prosseguimento na própria sessão, colhendo-se os votos de outros 
julgadores que componham o órgão colegiado, em número suficiente 
para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurando às partes o direito de sustentar oralmente suas razões 
perante os novos julgadores. 
§ 2º A continuidade do julgamento será restrita à matéria objeto de 
divergência e suspendem a execução da condenação criminal, inclusive 
nos casos em que ocorra retirada de pauta ou vista requerida por algum 
dos julgadores. 
§ 3º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por 
ocasião do prosseguimento do julgamento.” 

 

Justificativa36  

 

A medida número III esvazia o conteúdo dos embargos infringentes, 

recurso que no processo penal encontra fundamento no in dubio pro reo37, pois 

se existe divergência (ausência de unanimidade) entre os julgadores em 

qualquer aspecto da decisão isso demonstra uma maior probabilidade de erro 

ou injustiça. E, ainda que não se concorde com esses dois conceitos passíveis 

de manipulação (erro e injustiça) nos parece óbvio que uma decisão não 

unânime demonstra dúvida. 

                                                           
36 Relatoria: Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC/RS), professor universitário e advogado.  
37 CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o processo penal. Vol. 4. 1 ed. Trad. Francisco José Galvão 
Bruno. Campinas: Bookseller, 2004, p. 79 e 98. 



 

57 
 

 É pensando nesta dúvida que se possibilita ao réu, um recurso exclusivo 

para fazer prevalecer aquele ponto divergente (não unânime) da decisão que 

lhe era favorável. Com a alteração proposta na medida, havendo divergência 

sobre qualquer outro ponto que não seja a absolvição, como por exemplo 

diminuição de pena, regime inicial, aplicação de institutos despenalizantes e 

inclusive nulidades e ilicitudes probatórias, não será possível que a defesa 

oponha embargos infringentes. 

 

 Por isso afirmamos que a presente alteração provocará um 

esvaziamento dos embargos infringentes já que na maioria dos julgamentos as 

divergências não dizem respeito a absolvição, mas sim sobre outras questões 

secundárias ao mérito.  

 

 Portanto, visando equilibrar o conteúdo dos embargos infringentes aos 

ideais de efetividade e celeridade que são iminentes na presente medida, 

propõe-se a sua readequação utilizando de uma analogia ao Art. 942, §1º do 

atual Código de Processo Civil38 que prevê uma Técnica de Julgamento 

aplicável a casos de julgamento não unânime mediante a ampliação do quórum 

de julgadores na sessão do respectivo Tribunal39. 

 

  Desta forma, seria possível a resolução da divergência na própria 

sessão em que ocorra o julgamento não unânime dos recursos em sentido 

estrito, agravo em execução e apelação. 

 

                                                           
38 Art. 942.  Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em 
sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos 
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de 
inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 
oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos 
de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. 
39 Sobre o tema ver: MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com 
remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4ª Ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2016, p. 1.347. 
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3. PROPOSTAS PARA A LEI Nº 12.850/2013 

 

3.1 Alterações do conceito legal de organização criminosa 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 1º .......................................................................................................  
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, e que:  
I - tenham objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos;  
II - sejam de caráter transnacional; ou  
III - se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo 
para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal 
ou sobre a atividade econômica, tais como:  
a) o Primeiro Comando da Capital;  
b) o Comando Vermelho;  
c) a Família do Norte;  
d) o Terceiro Comando Puro;  
e) o Amigo dos Amigos; e 
f) as milícias ou outras associações como localmente denominadas. 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição parcial das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa40 

 

 Trata-se da décima segunda alteração da denominada “PROPOSTA 

ANTICRIME DO MINISTRO SÉRGIO MORO”, a qual diz respeito ao conceito 

de “crime organizado”, com a inserção de três incisos no §1º, do artigo 1º, da 

Lei 12.850/13. No que diz respeito à alteração conceitual de “organização 

criminosa”, em que pese a redação confusa, o intento é alvissareiro, com a 

evidente ressalva da necessidade premente de se suprimir as alíneas do inciso 

III do art. 1º, o qual termina por tipificar a denominação de organizações 

criminosas existentes, juridicizando-as. 

                                                           
40 Relatoria: Luiz Renê Gonçalves do Amaral, mestre e doutorando em Direito Penal pela Universidad de 
Salamanca (USAL) e advogado.  
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A alteração conceitual pretendida traz consigo a importante intenção de 

conceituar o crime de “promover, constituir, financiar ou integrar” organização 

criminosa afastando-o do crime associativo comum previsto no art. 288 do 

Código Penal, bem como de crimes associativos especiais como, e.g., a 

associação para o tráfico prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, pois, ao lado das 

exigências tipológicas já contidas na atual redação do art. 1º da Lei 12.850/13, 

pretende exigir cumulativamente (caso do inciso I do §1º art. 1º proposto) com 

ao menos um dos outros incisos (II ou III do §1º art. 1º proposto). 

 

A verdade é que após o surgimento da conceituação do crime de 

“promover, constituir, financiar ou integrar” organização criminosa, trazida pela 

Lei 12.850/13, vivencia-se na prática forense uma profusão de denúncias 

buscando a condenação de crimes mediante concurso de pessoas em tal tipo, 

bem como uma “migração” dos pedidos condenatórios por delitos associativos 

então vigentes (como aqueles previstos nos artigos 288 do CP e 35 da Lei de 

Drogas) para o tipo em estudo, não apenas revelando uma incoerência 

sistêmica como também proporcionando condenações injustos, pouco 

razoáveis e sem qualquer finalidade, seja ela positiva ou negativa. 

 

Nesta ordem de ideias, comungando com aqueles que entendem que 

apenas satisfaz o conceito de organização criminosa aquelas associações 

delituais voltadas para a prática de crimes graves e que possuem estrutura e 

organização capazes de desafiar o poder legalmente constituído, não se 

confundido com os delitos associativos comuns, é que concordamos com a 

alteração proposta quando pretende fazer exigir, para a configuração do crime 

previsto no art. 2º da Lei 12/850/13, além da “vantagem de qualquer natureza, 

mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 

a 4 (quatro) anos” – já exigidas pela atual redação –, que tais crimes “sejam de 

caráter transnacional” ou “III - se valham da violência ou da força de 

intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o 

controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica”.  

 

Talvez a proposta de alteração tenha ainda sido um tanto quanto tímida 

para a salvaguarda dos princípios régios do Direito Penal (proporcionalidade, 
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legalidade, dignidade da pessoa humana, proteção de bens jurídicos, entre 

outros), mas constitui um avanço quando comparada com a atual redação, 

frágil e sujeita à malversação que se percebe País afora. 

 

Embora, neste ínterim, concordemos com a proposta, deixamos aqui a 

título de sugestão de aprimoramento a redação no seguinte sentido: § 1º 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, e que: I - tenham objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 

penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos; II - sejam de 

caráter transnacional ou se valham da violência ou da força de intimidação do 

vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a 

atividade criminal ou sobre a atividade econômica; ou III – apresentem 

estrutura hierarquizada e coordenada para desafiar os poderes constituídos do 

Estado, fragilizando a segurança pública ou ameaçando os membros das 

forças policiais, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do 

Sistema Penitenciário dos Estados e da União”. 
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3.2 Alterações na progressão da pena 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art.2º.....................................................................................................................
......................................................................................................... 
§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas 
à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos 
penais de segurança máxima.  
§ 9º O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado 
através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de 
regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros 
benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a 
manutenção do vínculo associativo.” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

 

Justificativa41 

 

A redação do §8º quando dispõe que determinadas lideranças de 

organizações criminosas devem iniciar o cumprimento de pena em 

estabelecimentos penais de segurança máxima, implica, necessariamente, que 

o regime inicial de cumprimento de pena seja obrigatoriamente o fechado. Tal 

dispositivo também vai de encontro com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, traduzido na Súmula 26, que considera inconstitucional a 

obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos, haja vista a 

violação do princípio de individualização da pena. 

 

A proibição de progressão de regime, livramento condicional, bem como 

outros benefícios prisionais para o condenado por integrar organização 

criminosa ou por crime praticado por meio de organização ou associação 

criminosa, também acarreta a imposição de regime integralmente fechado, 

situação julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

                                                           
41 Relatoria: Marianny Alves, mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), professora universitária e advogada. 
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A parte final do dispositivo, no entanto, é ainda mais problemática, ao 

considerar suficiente haver elementos probatórios que indiquem a manutenção 

do vínculo associativo. Percebe-se, com o enunciado, nítida violação ao 

princípio da presunção de inocência, haja vista que o condenado pode ter a 

execução seus direitos ainda mais limitados por algo cuja veracidade não 

precisa ser comprovada.  
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4. PROPOSTA PARA A LEI Nº 11.671/2008 

 

4.1 Alterações no regime jurídico dos presídios federais 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art.2º.......................................................................................................... 
Parágrafo único. O juiz federal de execução penal será competente para toda 
ação de natureza cível ou penal que tenha por objeto fatos ou incidentes 
relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no 
estabelecimento penal federal.” (NR)  
 
“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança 
máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou 
do próprio preso, condenado ou provisório.  
§ 1º A inclusão em estabelecimento penal federal, no atendimento de interesse 
da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as 
seguintes características:  
I - recolhimento em cela individual;  
II - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos somente em dias 
determinados, que será assegurada por meio virtual ou no parlatório, com o 
máximo de duas pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por 
vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações;  
III - banho de sol de até duas horas diárias; e  
IV - monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive 
correspondência escrita.  
§ 2º Os atendimentos de advogados deverão ser previamente agendados, 
mediante requerimento, escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal 
federal.  
§ 3º As penitenciárias federais de segurança máxima deverão dispor de 
monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de 
preservação da ordem interna e da segurança pública, sendo vedado seu uso 
nas celas.  
§ 4º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas com meio de prova de 
infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.  
§ 5º As gravações de atendimentos de advogados só poderão ser autorizadas 
por decisão judicial fundamentada. 
§ 6º Os Diretores dos estabelecimentos penais de segurança máxima ou o 
Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o 
direito de visitas dos presos mediante ato motivado.  
§ 7º Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, a violação do disposto no § 4º.  
§ 8º O regime prisional previsto neste artigo poderá ser excepcionado por 
decisão do diretor do estabelecimento no caso de criminoso colaborador, 
extraditado, extraditando ou se presentes outras circunstâncias excepcionais.” 
(NR)  
 
"Art.10. ........................................................................................................  
§ 1o O período de permanência será de até três anos, renováveis, 
excepcionalmente, por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo 
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juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os 
motivos que a determinaram.  
..........................................................................................................." (NR)  
 
“Art. 11-A. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da 
permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança 
máxima, à concessão ou à denegação de benefícios prisionais ou à imposição 
de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por colegiado de juízes, na 
forma das normas de organização interna dos Tribunais.” (NR)  
 
"Art. 11-B. Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos 
penais de segurança máxima, a eles aplicando-se, no que couber, as mesmas 
regras previstas nesta lei." (NR 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal. 

 

Justificativa42 

 

A proposta do parágrafo único do artigo 2º tende a presumir que todo e 

qualquer crime praticado em presídio federal seja de interesse da União. 

Percebe-se sua incompatibilidade com a previsão do artigo 109, incisos I e IV 

da Constituição Federal que dispõe acerca da competência da Justiça Federal.  

O rol que determina a competência da Justiça Federal, está disposto ao longo 

do texto constitucional e não pode ser ampliado por lei ordinária, conforme 

decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.473-MC. 

 

O inciso II do §1º, ao limitar ainda mais as visitas familiares, permitindo 

que sejam realizadas apenas por meio virtual ou no parlatório, atenta contra o 

princípio da intranscendência da pena, que preceitua que a sanção não 

ultrapasse a pessoa do ofendido. Ademais, a medida acaba por impedir a visita 

íntima, como se, além dos direitos comumente atingidos pela sentença penal 

condenatória, o Estado pudesse, de forma legítima, determinar de que forma 

cada um deve dispor de sua sexualidade. 

 

                                                           
42 Relatoria: Marianny Alves, mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), professora universitária e advogada. 
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Importa ressaltar que a Lei de Execução Penal já prevê, em seu artigo 

41, parágrafo único, de forma individualizada, a possibilidade de restrição e de 

suspensão ao direito de visita, o que, embora seja questionável, está em 

consonância com o princípio da individualização pena, previsto no artigo 5º, 

inciso LXVIII da Constituição Federal. Argumenta-se que a transformar a 

possibilidade numa hipótese generalizada atenta contra o referido princípio. 

 

O inciso III, por sua vez, impõe limitação ao tempo de banho de sol em 

até duas horas, o que se analisa como desnecessária - e por isso injustificada 

– medida, caracterizando-a como pena cruel, proibida pelo artigo 5º, inciso 

XLVII da Constituição Federal. Concede-se banho de sol ao interno não por 

regalia, mas na tentativa de contribuir para sua saúde física e mental, 

fundamento que não deve ser distorcido ou ignorado pelo sistema punitivo. 

 

O inciso IV do §1º, quando estabelece o monitoramento de todos os 

meios de comunicação, inclusive correspondência escrita, não prevê limite 

temporal ou mesmo justificativa para tanto, o que o torna inconstitucional, haja 

vista que o sigilo das correspondências é um direito fundamental, previsto no 

artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. 

 

Conforme previsto no inciso VI do §3º, a monitoração se estende a entre 

cliente e advogado, o que configura afronta à atuação profissional da categoria, 

atingindo diretamente o previsto no Estatuto da OAB, em seu artigo 7º, inciso, 

III, que declara ser direito do advogado comunicar-se com seus clientes, de 

forma pessoal e reservada, quando estes se acharem presos, detidos ou 

recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 

incomunicáveis, dispensando a apresentação de instrumento de procuração. 

 

Ainda que, segundo o §5º da proposta, as gravações sejam precedidas 

de autorização judicial fundamentada, a disposição apresenta-se incoerente 

com a previsão constitucional do artigo 133, de que o advogado é inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da profissão, observados os limites da 

lei, sendo sua atuação indispensável à administração da justiça. Salienta-se 

que a advocacia compõe a administração democrática da justiça, sendo 
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fundamental sua livre atuação para a configuração de um Estado Democrático 

de Direito. 

 

As medidas previstas para alteração do regime jurídico dos presídios 

federais são, no geral, falidas apostas na severidade da repressão penal para 

investimento na dita segurança pública. Configura-se pela latente perspectiva 

retributiva que tenta justificar-se pela prevenção geral e especial. Trata-se, por 

certo, da negação do indivíduo em situação de cárcere como sujeito de direitos.  

 

Considerando que a legislação nacional não deixa dúvidas quanto à 

necessidade de preservação de todos os direitos não atingidos pela sentença 

penal condenatória, cabe esclarecer que as medidas previstas no eixo em 

questão afrontam premissas gerais internacionais presentes em documentos 

como a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, as Regras 

de Mandela, as Regras de Bangkok e a Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos 
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5. PROPOSTA PARA A LEI Nº 8.072/1990 

 

5.1 Alterações na progressão de regime prisional 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 
“Art.2º.....................................................................................................................
......................................................................................................... 
§ 5º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos 
neste artigo, dar-se-á somente após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da 
pena quando o resultado envolver a morte da vítima.  
§ 6º A progressão de regime ficará também subordinada ao mérito do 
condenado e à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele 
não voltará a delinquir. 
§ 7º Ficam vedadas aos condenados, definitiva ou provisoriamente, por crimes 
hediondos, de tortura ou de terrorismo:  
I - durante o cumprimento do regime fechado, saídas temporárias por qualquer 
motivo do estabelecimento prisional, salvo, excepcionalmente, nos casos do 
art. 120 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou para comparecer em 
audiências, sempre mediante escolta; e  
II - durante o cumprimento do regime semi-aberto, saídas temporárias por 
qualquer motivo do estabelecimento prisional, salvo, excepcionalmente, nos 
casos do art. 120 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou para comparecer 
em audiências, sempre mediante escolta, ou para trabalho ou para cursos de 
instrução ou profissionalizante.”   

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa43 

 

Pertinente ao disposto no §5º, argumenta-se que o mero aumento do 

período de cumprimento de pena no regime fechado em nada contribui para a 

segurança pública, pelo contrário, corrobora com o contínuo aumento do índice 

de encarceramento. A proposta utiliza-se da mesma premissa utilizada para a 

criação da Lei de Crimes Hediondos, cujo resultado não foi a redução da 

criminalidade, mas uma mola propulsora para encarceramento em massa, o 

que é inadmissível ante ao caos evidenciado no sistema carcerário. 

                                                           
43 Relatoria: Marianny Alves, mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 
doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), professora universitária e advogada. 
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O dispositivo ignora, ainda, a relevante distinção entre os autores 

reincidentes e primários, equiparando-os, o que significa dizer que seriam 

igualmente considerados na contagem do lapso temporal de 3/5 para a 

progressão. Nota-se que a lógica da proporcionalidade restaria distorcida. 

 

No que tange ao §7º, entende-se que condicionar a progressão de 

regime ao mérito do condenado e à constatação de condições pessoais, das 

quais se possa presumir que não voltará a delinquir, é tornar obrigatório o 

exame criminológico e, consequentemente, impedir a progressão de regime de 

parte dos apenados, haja vista que podem nunca preencher tais requisitos 

subjetivos.  

 

Importa destacar que a utilização do exame criminológico é 

incisivamente atacada pela comunidade científica, sob a alegação de sua 

inefetividade para ponderar comportamentos futuros. No mais, tal dispositivo, 

também estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal no que concerne à inconstitucionalidade da proibição de progressão de 

regime. 

 

O §8º possui equívoco técnico que, por si só, inviabiliza sua manutenção 

no “Pacote”: tratar a saída temporária como autorização de saída. A saída 

temporária, cuja proibição no regime fechado é o que almeja o dispositivo, 

nunca foi permitida por lei, tratando-se de instituto aplicável apenas ao regime 

semiaberto. Com a limitação às saídas temporárias no regime semiaberto, 

vedando, inclusive, as visitas à família, o dispositivo pretende equiparar os dois 

regimes, o que viola o sistema progressivo de cumprimento de pena adotado 

no Brasil e afeta o objetivo ressocializador, pelo qual o contato com a família 

contribui para o processo. 
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6. PROPOSTAS PARA A LEI Nº 10.826/2003 

 

6.1 Introdução de causa de aumento de pena 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

“Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é 
aumentada da metade se: 
I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 
6º, 7º  e 8º desta Lei; ou 
II - o agente possuir registros criminais pretéritos, com condenação transitada 
em julgado ou proferida por órgão colegiado.” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: substituição das alterações legais propostas 

pelo governo federal. Texto substitutivo proposto pela presente Comissão:    

 

“Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18 a pena é aumentada da 
metade se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas 
referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei.” 
 
“Art. 20-A. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é 
aumentada da metade se o agente for reincidente.”” 

 

Justificativa44 

 

A mudança no texto anterior é bem-vinda no sentido de retirar a causa 

de aumento quando os crimes dos arts. 14, 15, 16, praticados pelas pessoas 

referidas nos arts, 6º, 7º e 8º da mesma lei. 

 

Como exemplo, o art. 6º determina as pessoas que tem direito a portar 

armas no território nacional, sendo este porte regulamentado por legislações 

próprias. 

 

Os arts. 7º e 8º seguem a mesma linha. 

 

                                                           
44 Relatoria: Marlon Ricardo Lima Chaves, mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), professor universitário e advogado.  
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O que temos atualmente é um agravamento da pena para aqueles que 

tem o direito de portar armas, ou seja, pessoas que se utilizam de armas a 

margem da legislação acabam por ter penas menores que àqueles que 

seguem as normas e possuem suas armas dentro das previsões legais. 

 

Por outro lado, a própria facilidade de acesso ao armamento deve ser 

mantida como um agravante de pena quando falamos dos crimes de Comércio 

Ilegal de Arma de Fogo (art. 17) e de Tráfico Internacional de Arma de Fogo 

(art. 18). Estas pessoas aproveitam-se da confiança que o Estado lhes dá, com 

facilitação de acesso armas para infringirem a lei. 

 

Quanto a proposta do inciso II, esta é inconstitucional no sentido de 

agravar a pena de um cidadão, presumindo ser este um criminoso quando a 

condenação foi proferida por um colegiado e antes do trânsito em julgado o que 

atinge, diretamente, o art. 5º da Constituição Federal. (LVII - ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória). 

 

Além disso, o texto proposto não possui uma limitação temporal em que 

esses “registros criminais pretéritos” poderiam ser usados para aumentar-se a 

pena. 

 

Fica mais claro se o aumento for para agentes reincidentes. 

 

Além disso, o aumento para agentes reincidentes dificultaria uma 

eventual declaração de inconstitucionalidade caso o Supremo Tribunal Federal 

entenda por determinar que as penas criminais apenas podem ter seu 

cumprimento iniciado após o trânsito em julgado de sentença condenatória. 
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7. PROPOSTAS NA LEI Nº 12.037/2009 

 

7.1: criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

"Art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.  
§ 1º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como 
objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, 
quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais 
federais, estaduais ou distrital.  
§ 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado 
pelos registros biométricos, de impressões digitais, íris, face e voz colhidos em 
investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. 
§ 3º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, íris, 
face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido 
extraídos por ocasião da identificação criminal.  
§ 4º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões 
Digitais ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer 
bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação civil.  
§ 5º No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, 
administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros 
será limitado às impressões digitais e das informações necessárias para 
identificação do seu titular.  
§ 6º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos 
constantes em outros bancos de dados ocorrerá por meio de acordo ou 
convênio com a unidade gestora.  
§ 7º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões 
Digitais terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente 
aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos 
nesta Lei ou em decisão judicial.  
§ 8º As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos 
relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por 
perito oficial devidamente habilitado.  
§ 9º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco 
Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.  
§ 10. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz 
competente, no caso de inquérito ou ação penal instauradas, o acesso ao 
Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.  
§ 11. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de 
Impressões Digitais serão objeto de regulamento do Poder Executivo Federal." 
(NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: inclusão de texto na redação legal proposta 

pelo governo federal. Texto aditivo proposto pela presente Comissão: 
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“Art.7º-C................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
§ 12 A colheita de voz para fins de investigação e instrução criminal 
depende, em qualquer circunstância, do consentimento do seu 
titular.” 

 

Justificativa45 

 

O Projeto de Lei Anticrime propõe a criação do Banco Nacional 

Multibiométrico e de Impressões Digitais para o armazenamento e uso em 

futuras investigações penais de impressões digitais, íris, face e voz. A medida é 

importante para a racionalização do armazenamento dos dados utilizados para 

a identificação criminal, como a impressão digital e a captação de imagem.   

 

Nesse painel, o registro de padrões faciais e o formato da íris nada mais 

seriam do que uma extensão da já utilizada captação de imagens por 

fotografia, devidamente adequada ao surgimento de novas tecnologias.  

 

Contudo, a captação de padrões de voz depende totalmente da 

voluntariedade do seu titular, e coagi-lo a este ato para fins de produção de 

provas em investigação criminal viola o direito de não ser obrigado a produzir 

prova contra si mesmo (vedação à autoincriminação), garantido em cláusula 

pétrea no artigo 5º, LXIII46, da Constituição Federal, no artigo 14, item 3, alínea 

g, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos47 e no artigo 8, item 2, 

alínea g, da Convenção Americana de Direitos Humanos48. Além disso, a 

coerção à pratica de conduta ativa para a colaboração na captação de voz 

ofende o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, 

                                                           
45 Relatoria: Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universitat de 
Girona (UdG), professor universitário e advogado.  
46 “Art. 5º [...] LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;” 
47 “ARTIGO 14 [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo 
menos, as seguintes garantias: [...] g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada.” 
48 “Artigo 8º - Garantias judiciais [...] 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] g) direito de não ser obrigada a 
depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada;” 
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CF/8849), que sustenta a regra que impõe o ônus da prova penal a quem 

acusa, conforme previsto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal50.   

 

É importante destacar que o Supremo Tribunal tem posicionamento 

externado sobre o tema, já tendo decidido, em sede de habeas corpus, que a 

“autoincriminação, garantia constitucional, permite ao paciente o exercício do 

direito ao silêncio, não estando, por essa razão, obrigado a fornecer os padrões 

vocais necessários a subsidiar prova pericial que entende lhe ser 

desfavorável”51.  

 

Portanto, para garantir a constitucionalidade e a convencionalidade da 

medida proposta, esta Comissão indica a inclusão no artigo 7º-C de um 

parágrafo destinado a ressalvar a necessidade de consentimento do titular da 

voz para a sua captação, em qualquer circunstância.  

 

                                                           
49 “Art. 5º [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;” 
50 “Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
[...]” 
51 “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 14 DA LEI Nº 6.368/76. REQUERIMENTO, PELA DEFESA, DE 
PERÍCIA DE CONFRONTO DE VOZ EM GRAVAÇÃO DE ESCUTA TELEFÔNICA. DEFERIMENTO PELO JUIZ. 
FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA PRODUÇÃO DA PROVA INDEFERIDO. 1. O 
privilégio contra a autoincriminação, garantia constitucional, permite ao paciente o exercício do direito 
de silêncio, não estando, por essa razão, obrigado a fornecer os padrões vocais necessários a subsidiar 
prova pericial que entende lhe ser desfavorável. 2. Ordem deferida, em parte, apenas para, confirmando 
a medida liminar, assegurar ao paciente o exercício do direito de silêncio, do qual deverá ser 
formalmente advertido e documentado pela autoridade designada para a realização da perícia.” (HC 
83096, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/11/2003, DJ 12-12-2003 PP-
00092 EMENT VOL-02136-02 PP-00289 RTJ VOL-00194-03 PP-00923). 
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8. PROPOSTAS NA LEI Nº 13.608/2013 

 

8.1 Introdução do sistema whistleblower no Brasil 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime: 

 

"Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas 
autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, 
manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa 
o direito de relatar informações sobre crimes contra a Administração Pública, 
ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse 
público.  
Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou 
correição, e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante será 
assegurada proteção integral contra retaliações e estará isento de 
responsabilização civil ou penal em relação ao relato, salvo se tiver 
apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas.” (NR)  
“Art. 4º-B. O informante tem o direito de preservação de sua identidade, a qual 
apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse 
concreto para a apuração dos fatos.  
§ 1º Se a revelação da identidade do informante for imprescindível no curso de 
processo cível, de improbidade ou penal, a autoridade processante poderá 
determinar ao autor que opte entre a revelação da identidade ou a perda do 
valor probatório do depoimento prestado, ressalvada a validade das demais 
provas produzidas no processo.  
§ 2º Ninguém poderá ser condenado apenas com base no depoimento 
prestado pelo informante, quando mantida em sigilo a sua identidade.  
§ 3º A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação 
prévia ao informante, com prazo de trinta dias, e com sua concordância.” (NR)  
“Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 13 de 
julho de 1999, é assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões 
praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão 
arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de 
sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, 
retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou de negativa de fornecimento de 
referências profissionais positivas. 
§ 1º A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configura falta 
disciplinar grave, sujeitando o agente à demissão a bem do serviço público.  
§ 2º O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais 
causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de 
danos morais.  
§ 3º Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de 
produto de crime contra a Administração Pública, poderá ser fixada 
recompensa em favor do informante em até 5% (cinco por cento) o valor 
recuperado." (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal e criação de uma lei autônoma que insira no 

ordenamento jurídico brasileiro a figura do “informante interno” (whistleblower). 



 

75 
 

Justificativa52 

 

 O primeiro grande equívoco da proposta do Projeto de Lei Anticrime é 

definir o whistleblower como “qualquer pessoa” (art. 4º-A, caput), distanciando-

se da definição internacionalmente consagrada, que o tem como um informante 

especial que possui melhores condições para relatar informações relevantes 

sobre ameaça ou dano ao interesse público obtidas no contexto de sua relação 

de trabalho (público ou privado); como acontece na Public Interest Disclosure 

Act (1998) do Reino Unido, na Sarbanes-Oxley Act (2002) dos EUA, e como 

orienta o seus Estados membros a Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à proteção de pessoas que informem sobre infrações ao 

direito da União (2018). Assim, o objetivo da agenda internacional de combate 

a fraudes e corrupção é proteger o “informante interno”, que apresenta especial 

situação de vulnerabilidade por retaliações funcionais ou laborais em razão do 

reporte de informação obtida pelo acesso privilegiado que possui à mesma. 

 

 Com efeito, o Projeto de Lei Anticrime impõe a si próprio uma grande 

dificuldade na criação de um sistema adequado à proteção do whistleblower ao 

não considerar a sua relação institucional ou laboral com a empresa ou ente 

administrativo de onde é extraída a informação reportada, o que é ainda mais 

agravado ao pretender inseri-lo na legislação brasileira através da Lei nº 

13.608/2018, que trata especificamente do serviço de “disque-denúncia” 

anônima aberto ao público em geral. Por certo, o objeto restrito da referida lei 

obstaculiza a regulamentação de uma estrutura institucional e normativa 

qualificada para a proteção e o estímulo ao whistleblower, que recomenda a 

abordagem em lei própria, sem que se prejudique a coerência sistêmica de 

uma lei já em vigor (Lei nº 13.608/2018). 

 

 O oferecimento de proteção especial ao informante interno é 

fundamental para que o whistleblowing se torne um instrumento efetivo de 

prevenção e descoberta de atos ilícitos em um ambiente com alto potencial de 

retaliações e de difícil acesso aos órgãos externos de investigação. Neste 

                                                           
52 Relatoria: Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universitat de 
Girona (UdG), professor universitário e advogado.  
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ponto, a proposta do governo federal é genérica e superficial, sendo omissa 

quanto a aspectos essenciais, como, por exemplo: o momento a partir do qual 

os direitos do informante passam a ser devidos; a indicação do setor ou 

unidade administrativa responsável pelas primeiras providências para garantir 

os direitos do informante; o direito à assistência jurídica para orientação a 

respeito das consequências jurídicas da denúncia apresentada, para si e para 

terceiros; o direito à informação sobre as medidas adotadas e do resultado da 

apuração da informação apurada; entre outros. 

 

 É importante ressaltar também que a existência de um regramento 

previamente estabelecido de apuração das denúncias confere credibilidade ao 

sistema, incentiva os potenciais informantes internos e dá segurança às 

pessoas envolvidas, além de garantir legitimidade ao seu resultado perante as 

autoridades administrativas e judiciais que, em caso de indícios de 

materialidade e autoria de condutas ilícitas, deverão ser destinatárias das 

informações apuradas. Em sentido oposto, o Projeto de Lei Anticrime é omisso 

quanto à regulamentação dos canais de denúncia e do procedimento de 

apuração das informações, deixando de estabelecer regras mínimas de 

tramitação que poderiam gerar confiança na eficácia do sistema de proteção 

dos informantes, além de resguardar garantias necessárias em qualquer 

procedimento que possa gerar a imputação de uma conduta ilícita a alguém.  

 

 Destaca-se, ainda, que a proposta do governo federal estabelece que o 

informante poderá ser recompensado em até cinco por cento do valor 

recuperado (art. 4º-C, § 3º), sem prever quais seriam os critérios a serem 

utilizados na fixação da recompensa de 0,1% a 5%, o que torna tal decisão 

completamente discricionária, imune a qualquer controle de legalidade pelo 

Poder Judiciário em circunstâncias que podem envolver a recuperação de 

dinheiro público.  

 

 Além disso, há uma questão importante a ser observada sobre a 

possibilidade de incentivo econômico: diferente do trabalhador do setor privado, 

o servidor público tem o dever legal de reportar ao seu superior hierárquico, ou 

à autoridade administrativa competente, as informações de atos ilícitos que 
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obtém no exercício de sua função, conforme previsto no artigo 116, VI, da Lei 

nº 8.112/199053, cuja omissão, inclusive, pode resultar na prática do crime de 

condescendência criminosa, previsto no artigo 320 do Código Penal54. Dessa 

forma, o estabelecimento de um sistema de recompensa econômica para que o 

servidor público cumpra um dever institucional e legal geraria grave conflito 

jurídico e ético, incompatível com os princípios constitucionais que devem 

orientar a Administração Pública, como a legalidade, a impessoalidade e a 

moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/8855).  

 

 Outro ponto de grave fragilidade da proposta do governo federal é o 

conflito com direitos fundamentais que promove quando permite 

expressamente a utilização da informação com a fonte sob sigilo no processo 

penal (art. 4º-B), em ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/8856), que não permitem acusações e 

condenações judiciais baseadas em denúncia anônima ou testemunho sigiloso. 

 

 Em razão de todo o exposto, para que o Brasil tenha uma legislação que 

efetivamente incentive as denúncias de fraudes e corrupção por pessoas que 

se encontram em posição privilegiada dentro da Administração Pública direta e 

indireta, e assegure uma necessária proteção real e efetiva a estes informantes 

internos, a proposta da ABRACRIM-MS é de rejeição integral da deficitária e 

superficial proposta do governo federal, e de inclusão do whistleblower no 

ordenamento jurídico através de lei própria, em razão do que a presente 

comissão encaminha em anexo ao presente trabalho proposta de projeto de lei 

neste sentido.  

 

                                                           
53 “Art. 116.  São deveres do servidor: [...] VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração;” 
54 “Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 
55 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  [...]” 
56 “Art. 5º. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 
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9. PROPOSTAS QUE ENVOLVEM DUAS OU MAIS LEGISLAÇÕES 

 

9.1 Introdução da execução provisória da pena 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime no Código de Processo 

Penal:  

 

“Art. 617-A. Ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a 
execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou 
pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser 
interpostos.  
§ 1º O tribunal poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução 
provisória das penas se houver uma questão constitucional ou legal relevante, 
cuja resolução por Tribunal Superior possa plausivelmente levar à revisão da 
condenação.  
§ 2º Caberá ao relator comunicar o resultado ao juiz competente, sempre que 
possível de forma eletrônica, com cópia do voto e expressa menção à pena 
aplicada." (NR)  
 
"Art. 637. O recurso extraordinário e o recurso especial interpostos contra 
acórdão condenatório não terão efeito suspensivo.  
§ 1º Excepcionalmente, poderão o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário e ao 
recurso especial, quando verificado cumulativamente que o recurso:  
I - não tem propósito meramente protelatório; e  
II - levanta uma questão de direito federal ou constitucional relevante, com 
repercussão geral e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alteração 
do regime de cumprimento da pena para o aberto.  
§ 2º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito 
incidentemente no recurso ou através de petição em separado, dirigida 
diretamente ao Relator do recurso no Tribunal Superior e deverá conter cópias 
do acórdão impugnado, do recurso e de suas razões, das contrarrazões da 
parte contrária, de prova de sua tempestividade e das demais peças 
necessárias à compreensão da controvérsia." (NR)  
 
"Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e 
julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na 
forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos 
respectivos regimentos internos." (NR) 
 
"Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de 
prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado ou 
exarada por órgão colegiado.  
...........................................................................................................” (NR)  
 
"Art. 133. Iniciada a execução provisória ou definitiva da condenação, o juiz, de 
ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a 
avaliação e a venda dos bens cujo perdimento foi decretado em leilão público.  
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§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber 
ao lesado ou a terceiro de boa-fé.  
§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, 
salvo previsão diversa em lei especial.  
§ 3º No caso de absolvição superveniente, fica assegurado ao acusado o 
direito à restituição dos valores acrescidos de correção monetária." (NR)  
 
“Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão 
alienadas nos termos do art. 133.” (NR)  

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime no Código Penal:  

 

"Art. 50. A multa deve ser paga dentro de dez dias depois de iniciada a 
execução definitiva ou provisória da condenação. A requerimento do 
condenado e conforme as circunstâncias, o juiz da execução penal pode 
permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.  
..........................................................................................................." (NR)  
"Art. 51. A multa será executada perante o juiz da execução penal e será 
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa 
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição." (NR)  

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 7.210/1984: 

 

“Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de 
liberdade ou determinada a execução provisória após condenação em segunda 
instância, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de 
guia de recolhimento para a execução.” (NR)  
 
“Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou pena restritiva de 
direitos ou determinada a execução provisória após condenação em segunda 
instância, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando 
necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.” 
(NR)  
 
“Art. 164. Extraída certidão da condenação em segunda instância ou com 
trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério 
Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo 
de dez dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.  
...........................................................................................................” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  
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Justificativa57 

 

No que tange a esta primeira medida, propomos a supressão total do 

texto em face a sua inconstitucionalidade pela flagrante violação a presunção 

de inocência Art. 5, LVII, CF/88)58. Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal 

Federal retrocedeu a um antigo posicionamento e voltou a admitir a execução 

provisória de pena desde 17/02/2016 no julgamento HC 126.292/SP59, 

entendimento que foi confirmado em 05/10/2016 no julgamento de cautelares 

nas ADC´s 43 e 4460. 

 

Ocorre que, na última análise realizada pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal em 04/04/2018 no julgamento do HC 152.752/PR, em que 

pese a maioria dos Ministros posicionarem-se novamente favoráveis a 

execução antecipada de pena61, a Ministra Rosa Weber que votou de forma 

contrária a execução antecipada de pena nos julgamentos do HC 126.292/SP e 

das cautelares nas ADC’s 43 e 44, desta vez suscitou respeito a colegialidade 

para denegar a ordem possibilitando a execução antecipada naquele caso, 

afirmando, contudo, não ser esse o seu posicionamento no julgamento do 

mérito das ADC´s 43 e 44. 

 

                                                           
57 Relatoria: Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC/RS), professor universitário e advogado.  
58 Sobre o tema: BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JR., Aury. Parecer HC 126.292/SP, Presunção de 
inocência: Do conceito de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Consulente: Maria 
Cláudia de Seixas 2016. ESTELLITA, Heloisa. A flexibilização da legalidade do Supremo Tribunal Federal: o 
caso da execução da condenação sujeita a apelos extremos. In: Rev. Bras. de Direito Processual Penal, 
Porto Alegre, vol. 4, n. 2, p. 709-730, mai.-ago., 2018. CRUZ, Flávio Antonio Da. Execução Provisória da 
pena: algumas notas críticas sobre a ponderação do imponderável. Disponível em: 
http://justificando.cartacapital.com.br/2016/02/24/execucao-provisoria-da-pena-algumas-notas-
criticas-sobre-a-ponderacao-do-imponderavel/. Acessado em: 02/10/2017. 
59 Naquela oportunidade votaram a favor da execução antecipada o Relator seguido pelos Ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Divergiram 
deste entendimento os Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. 
60Desta vez, votaram a favor da manutenção do entendimento favorável a execução antecipada os 
Ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, ficando vencidos 
o Relator Ministro Marco Aurélio e os Ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, e, 
em parte, do ministro Dias Toffoli. 
61 Nesta última oportunidade votaram a favor da execução antecipada de pena o Relator Min. Edson 
Fachin, seguido pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Rosa Weber, ficando 
vencidos em posicionamento contrário a execução antecipada de pena os Ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. 

http://justificando.cartacapital.com.br/2016/02/24/execucao-provisoria-da-pena-algumas-notas-criticas-sobre-a-ponderacao-do-imponderavel/
http://justificando.cartacapital.com.br/2016/02/24/execucao-provisoria-da-pena-algumas-notas-criticas-sobre-a-ponderacao-do-imponderavel/
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Assim, considerando que o julgamento de mérito das ADC’s 43 e 44 está 

pautado para ocorrer em 10/04/201962 e que o posicionamento anteriormente 

exarado pela maioria dos Ministros (Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, 

Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber), tudo 

caminha para o regresso ao status anterior ao HC 126.292/SP, não mais 

possibilitando a execução antecipada de pena. 

 

Portanto, há risco iminente de que a medida em análise se aprovada, 

futuramente, seja declara inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

                                                           
62 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/pauta/listarCalendario.asp?data=10/04/2019. Acesso em 
25/03/2019.  

http://www.stf.jus.br/portal/pauta/listarCalendario.asp?data=10/04/2019
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9.2 Introdução do agente encoberto 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 11.343/2006: 

 

“Art.33.......................................................................................................... 
§1º...............................................................................................................  
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico 
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando 
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente.  
............................................................................................................”(NR)  

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 9.613/1998:  

 

“Art.1º.....................................................................................................................
.........................................................................................................  
§ 6º Não exclui o crime a participação, em qualquer fase da atividade criminal 
de lavagem, de agente policial disfarçado, quando presentes elementos 
probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente.” (NR)  

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 10.826/2003:  

 

“Art.17..........................................................................................................  
§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, 
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou 
clandestino, inclusive o exercido em residência.  
§ 2º Incorre na mesma pena a venda ou a entrega de arma de fogo, acessório 
ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou 
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos 
probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente.” (NR)  
 
“Art.18..........................................................................................................  
Parágrafo único. Incorre na mesma pena a venda ou a entrega de arma de 
fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da 
autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes 
elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente.” (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa63 

 

                                                           
63 Relatoria: Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universitat de 
Girona (UdG), professor universitário e advogado.  
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O Projeto de Lei Anticrime propõe a introdução na legislação brasileira 

do “agente encoberto”, referindo-se ao mesmo, nas redações legais propostas, 

como “agente policial disfarçado”. Vale anotar que a doutrina jurídica 

majoritária (incluindo a de países como Portugal e Espanha), diferencia o 

“agente encoberto” do chamado “agente infiltrado”. Ambos os casos se referem 

à atuação de um agente policial disfarçado que, ocultando a sua identidade, 

aproxima-se da atividade criminosa para colher provas com mais eficiência. A 

diferença, em síntese, é que o agente encoberto atua com total passividade em 

relação à atividade criminosa (é o policial “à paisana”), sem interagir com os 

possíveis autores, agindo como mero observador; enquanto que o agente 

infiltrado atua ativamente na atividade criminosa, podendo ingressar em uma 

organização criminosa e até participar da prática de atos delitivos para colheita 

de informações importantes e para conquistar a confiança dos integrantes do 

grupo.  

 

Diante disso, nota-se que a proposta do governo federal confunde as 

definições de agente encoberto e agente infiltrado, pois, ao anunciar a 

introdução do primeiro, prevê a atuação ativa de um agente policial disfarçado, 

que é própria do segundo. É importante mencionar que o uso do agente 

infiltrado tem previsão expressa na ordem jurídica brasileira, com destaque à 

Lei nº 12.850/201364; e também é possível afirmar que o agente encoberto 

pode atuar na prática da chamada “ação controlada”, também prevista na Lei 

nº 12.850/201365.  

 

Contudo, o ponto que torna inviável o projeto do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública é outro: tratando como figuras sinônimas ou não, tanto o 

“agente infiltrando” quanto o “agente encoberto” não autorizam que o agente 

                                                           
64 “Art. 10.  A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado 
de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia 
quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 
autorização judicial, que estabelecerá seus limites.” 
65 “Art. 8o  Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à 
ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e 
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas 
e obtenção de informações. § 1o  O retardamento da intervenção policial ou administrativa será 
previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e 
comunicará ao Ministério Público. [...]” 
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policial disfarçado instigue uma pessoa investigada a praticar uma conduta 

criminosa que não praticaria se não fosse induzida; e é justamente este 

procedimento que poderá ser legitimado com as redações legais propostas 

pelo Projeto de Lei Anticrime. A proposta federal pode legalizar a atuação do 

chamado “agente provocador”, que atualmente é considerada ilegal pelo 

Supremo Tribunal Federal através de sua Súmula 145, que, nesse sentido, 

define que a instigação de uma pessoa à prática de um crime gera o chamado 

“crime impossível”66, o que não permite a criminalização da conduta da pessoa 

provocada nos termos do artigo 17 do Código Penal67. 

 

Cumpre anotar que, atualmente, a jurisprudência entende puníveis os 

atos criminosos praticados pela pessoa provocada anteriormente ao ato 

especificamente provocado68, não havendo que se falar, portanto, em eventual 

contexto de impunidade a ser reparado pela proposta do governo federal. A 

ilegalidade considerada pela jurisprudência (com orientação na já mencionada 

Súmula 145 do STF) e pela doutrina jurídica se refere à conduta diretamente 

provocada, pois não se admite a punição da pessoa provocada em razão da 

existência de grave vício em sua vontade e livre determinação pessoal. Além 

disso, considera-se que a simulação praticada pelo agente policial provocador 

(no ato de induzir) e a preparação para que a pessoa provocada seja 

incriminada e presa tornam impossível a consumação do resultado criminoso, 

não havendo, assim, ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal em 

razão da vigilância policial.  

 

É preciso destacar ainda que, nesse contexto, a simulação arquitetada 

pelo agente provocador para incriminar a pessoa provocada geraria, 

                                                           
66 Súmula 145: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 
consumação.” 
67 “Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta   
68 Por exemplo, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. PROCESSUAL. TÓXICOS. 
FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145/STF. INAPLICABILIDADE. 1. Inegável a presença do chamado 
agente provocador, vez que os policiais simularam a posição de compradores para induzir o recorrido à 
operação de venda de cocaína. 2. Operação de venda artificialmente preparada, incapaz, portanto, de 
fundamentar decreto condenatório fundado na Lei n° 6.368/76. 3. Inaplicável a Súmula 145 do STF, uma 
vez que, inobstante incidente sobre a venda de cocaína, não incidiu sobre anterior aquisição e posse 
para consumo, modalidade que precedeu a ação dos agentes provocadores. 4. Recurso não conhecido.” 
(STJ, 5ª. T., Min. Edson Vidigal, RESP 146.667, j. em 17.11.98, DJ 15.03.99, p. 266) 
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evidentemente, provas ilícitas, em grave ofensa ao artigo 5º, LVI, da 

Constituição Federal69 e ao artigo 157, caput, do Código de Processo Penal70. 

 

Portanto, em razão do grande potencial que apresentam as medidas 

propostas para tornar legal a atuação do “agente provocador”, robustamente 

rechaçado pela jurisprudência e pela doutrina jurídica, a proposta desta 

Comissão é pela rejeição integral das mesmas.  

 

                                                           
69 “Art. 5º [...] LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;” 
70 “Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. [...]” 
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9.3 Alterações na identificação e armazenamento do perfil genético 

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 7.210/1984:  

 

“Art. 9º-A. Os condenados por crimes dolosos, mesmo sem trânsito em julgado, 
serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, 
mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e 
indolor, quando do ingresso no estabelecimento prisional.  
....................................................................................................................  
§ 3º Os condenados por crimes dolosos que não tiverem sido submetidos à 
identificação do perfil genético, quando do ingresso no estabelecimento 
prisional, poderão ser submetidos ao procedimento durante o cumprimento da 
pena.  
§ 4º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao 
procedimento de identificação do perfil genético.” (NR)  

 

Texto proposto pelo Projeto de Lei Anticrime na Lei nº 12.037/2009: 

 

“Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no 
caso de absolvição do acusado ou, mediante requerimento, decorridos vinte 
anos após o cumprimento da pena no caso do condenado." (NR) 

 

Proposição da ABRACRIM-MS: rejeição integral das alterações legais 

propostas pelo governo federal.  

 

Justificativa71  

 

  A Lei nº 12.654/2012 normatizou a utilização do exame de DNA no 

processo penal brasileiro, promovendo alterações na Lei nº 12.037/2009 

(identificação criminal) e na Lei nº 7.210/1984 (execução penal) para, em 

síntese, regulamentar a extração do material genético de pessoa investigada 

ou acusada para produzir prova em determinada investigação policial ou 

instrução judicial em andamento; ou de pessoa condenada com trânsito em 

julgado para armazenamento em um banco de dados e utilização em futuras 

investigações criminais. As medidas propostas pelo Projeto de Lei Anticrime 

atuam somente nesta segunda parte, relativa à extração de DNA em sede de 

execução penal para investigações futuras.  

                                                           
71 Relatoria: Márcio de Campos Widal Filho, mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universitat de 
Girona (UdG), professor universitário e advogado.  
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 Em premissa necessária para a análise do projeto do governo federal, é 

preciso destacar que a extração compulsória do material genético de uma 

pessoa viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/8872), o 

direito à intimidade (art. 5º, X, CF/8873) e o direito de não ser obrigado a 

produzir prova contra si mesmo (vedação à autoincriminação), este último 

garantido pelo artigo 5º, LXIII74, da Constituição Federal, artigo 14, item 3, 

alínea g, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos75 e artigo 8, item 2, 

alínea g, da Convenção Americana de Direitos Humanos76. Além das 

destacadas previsões normativas, suficientes para afirmar a 

inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da extração forçada de DNA, é 

importante destacar ainda que a vedação à autoincriminação também se 

justifica no princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/8877), que, 

nesse contexto, fundamenta a regra que impõe o ônus da prova penal a quem 

acusa, conforme previsto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal78.   

 

 Em relação ao atual texto do artigo 9º-A da Lei nº 7.210/1984 – objeto da 

proposta do governo federal –, o mesmo determina a extração compulsória de 

DNA de pessoas condenadas por crime hediondo, ou crime doloso praticado 

com violência grave, para ser armazenado em banco de dados e ficar à 

disposição do Estado para qualquer investigação criminal futura79. É preciso 

                                                           
72 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana;” 
73 “Art. 5º [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 
74 “Art. 5º [...] LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;” 
75 “ARTIGO 14 [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo 
menos, as seguintes garantias: [...] g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada.” 
76 “Artigo 8º - Garantias judiciais [...] 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] g) direito de não ser obrigada a 
depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada;” 
77 “Art. 5º [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;” 
78 “Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
[...]” 
79 “Art. 9o-A.  Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra 
pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão 
submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. § 1o A identificação do perfil genético será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm#art1
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apontar que a atual redação legal já é objeto de fortes críticas da doutrina 

jurídica em razão do conflito com os direitos fundamentais já destacados, além 

de estar atualmente com a sua constitucionalidade questionada no Supremo 

Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral já 

reconhecida, e que se encontra pendente de julgamento desde 201680.  

 

 Alheio aos relevantes questionamentos sobre a constitucionalidade e o 

conflito com direitos fundamentais que já enfrenta o texto atual do artigo 9º-A 

da Lei de Execução Penal, o Projeto de Lei Anticrime pretende ampliar muito 

mais o seu alcance e, assim, atingir um número ainda maior de pessoas; o que, 

por certo, irá intensificar ainda mais as já existentes críticas e impugnações 

jurídicas. Como já destacado, a hodierna redação legal submete 

obrigatoriamente à extração de DNA apenas as pessoas condenadas em 

definitivo por crime hediondo ou qualquer outro doloso praticado com violência 

grave; ao passo que a proposta do governo federal intenciona alterar a norma 

para coagir à extração de DNA pessoas condenadas por qualquer crime 

doloso, incluindo aquelas que ainda estejam recorrendo de sua condenação.  

 

 Em outras palavras, com a proposta legislativa do governo federal serão 

forçados ao procedimento invasivo em seu corpo as pessoas condenadas por 

crimes dolosos não violentos (como, por exemplo, injúria, furto, receptação, 

peculato, prevaricação, corrupção passiva, lavagem de capitais, etc.); e, nessa 

condição, não só as pessoas condenadas definitivamente (com trânsito em 

julgado), mas também aquelas que ainda estão aguardando o julgamento de 

                                                                                                                                                                          
armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. § 
2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito 
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.” 
80 “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 
12.654/12 introduziu a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal 
por crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7 .210/84, art. 9-A). Os limites dos poderes do Estado 
de colher material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, de traçar o respectivo perfil 
genético, de armazenar os perfis em bancos de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de 
discussão nos diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da personalidade e da prerrogativa 
de não se incriminar - art. 1", III, art. 5", X, LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de 
inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7 .210184, introduzido pela Lei 12.654112, que prevê a 
identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos. 
4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida. RE 973837 RG/MG - MINAS GERAIS. 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 
2310612016. órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico”. 
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seus recursos interpostos contra a condenação, e que, em razão deles, ainda 

podem ser absolvidas, ter a pena de prisão substituída ou o processo anulado. 

 

 Dessa forma, o governo federal pretende submeter ao mesmo 

procedimento invasivo no corpo humano não só pessoas condenadas por 

crimes hediondos e crimes dolosos gravemente violentos (como é atualmente), 

mas também pessoas condenadas por crimes dolosos de menor gravidade; 

submetendo, assim, crimes de gravidades substancialmente diferentes ao 

mesmo tratamento coercitivo e invasivo ao corpo humano. Por evidente, a 

proposta viola gravemente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade assegurados pelo artigo 5º, LIV, da Constituição Federal81, e que 

devem ser observados pelo Estado no exercício do poder legislativo, conforme 

já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal82. 

 Como se não bastasse, o projeto do governo federal ainda viola 

gravemente a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) ao submeter ao 

mesmo tratamento invasivo os réus que, embora condenados em alguma 

instância, ainda aguardam o julgamento de seu recurso em instância superior, 

que pode resultar em sua absolvição, modificação de pena ou até a nulidade 

parcial ou integral do processo. Neste painel, em caso de resultado positivo do 

recurso, ter-se-á obrigado uma pessoa a desnecessariamente submeter-se ao 

procedimento invasivo em seu corpo, ofendendo a dignidade de quem tinha o 

direito constitucional à presunção de inocência.  

 

                                                           
81 “Art. 5º [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” 
82 Nesse sentido, afirmou o Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 413782-SC: “[...] 
impõe-se ao Estado, no processo de elaboração das leis, a observância do necessário coeficiente de 
razoabilidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público devem ajustar-se à 
cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do ‘substantive due process of law’ 
(CF/88, art. 5º, LIV).”. Também o Ministro Gilmar Mendes na Intervenção Federal nº 2915: “O princípio 
da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, 
ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao 
conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um ‘limite do limite’ ou 
uma ‘proibição de excesso’ na restrição de tais direitos. A máxima da proporcionalidade, na expressão 
de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de 
modo relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da 
proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado 
direito fundamental”. 
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 A outra alteração proposta pelo governo federal tem como objeto o artigo 

7º-A da Lei nº 12.037/2009, que trata do período máximo em que o material 

genético pode ficar armazenado à disposição do Estado; que, na redação legal 

atual, está definido como sendo o prazo prescricional estabelecido em lei para 

o crime no qual foi condenada a pessoa que teve o DNA extraído. Nota-se, 

assim, que o texto atual adota adequadamente um critério de 

proporcionalidade, no qual o período de armazenamento, em regra, será mais 

longo quanto mais grave for a pena cominada à pessoa, considerando que este 

é o critério legal para definição do prazo prescricional83. 

 

 Por sua vez, a alteração proposta pelo Projeto de Lei Anticrime 

estabelece o mesmo prazo de armazenamento do material genético para 

qualquer crime, independentemente da gravidade, fixando-o para todos o igual 

e excessivo prazo de vinte anos. Novamente a proposta viola gravemente o 

princípio constitucional da proporcionalidade, pois pretende que o Estado 

intervenha nos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à 

intimidade e à vedação à autoincriminação com a mesma intensidade em 

relação a pessoas condenadas por condutas com gravidades 

consideravelmente diferentes.   

 

  Portanto, por força das garantias individuais asseguradas na 

Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos que 

foram internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, esta comissão opina 

pela rejeição das medidas apresentadas em relação ao Banco Nacional de 

Perfil Genético. 

                                                           
83 “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 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.” 
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ANEXO84 

 

 

Projeto de Lei nº xxx/2019 
 

Dispõe sobre a criação de 

canais de denúncia nas 

entidades da Administração 

Pública direta e indireta e de 

mecanismos de proteção 

aos informantes. 

 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a criação de canais de denúncia no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das 

autarquias, das fundações, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista, para o recebimento de informações sobre atos e 

omissões que representem ameaça ou prejuízo ao interesse público, e 

estabelece um conjunto de direitos e garantias para a proteção dos 

informantes.  

 

Art. 2º As entidades elencadas no artigo anterior deverão criar canais de 

denúncias através de unidades administrativas que terão as seguintes 

atribuições: 

I – Receber e analisar as informações reportadas pelo informante para 

decidir pela sua admissão ou não; 

II – Instaurar, processar e concluir o procedimento de apuração; 

III – Garantir a confidencialidade da identidade do informante; e 

IV – Assegurar a efetividade dos direitos garantidos ao informante na 

presente lei. 

§ 1º A abrangência do canal de denúncia deverá levar em consideração 

o tamanho da estrutura e do quadro de pessoal da entidade 

administrativa e a necessidade de especialização quanto à natureza das 

atividades dos órgãos e setores envolvidos.  

§ 2º É permitido estabelecer o canal de denúncia em nível 

administrativo superior ou de acordo com escalas setoriais ou regionais, 

a partir dos critérios elencados no dispositivo anterior, ou, ainda que 

fora deles, para garantir a independência da sua atuação.  

§ 3º As unidades de ouvidoria e correição já existentes poderão receber 

a atribuição definida neste artigo, desde que a estrutura esteja 

adequada e o quadro pessoal capacitado para o atendimento integral 

das normas estabelecidas por esta lei.  

§ 4º Os atos de admitir ou não a informação reportada e de concluir o 

procedimento de apuração deverão ser obrigatoriamente praticados por 

                                                           
84 Proposta de projeto de lei (item 8), p.74. Autoria de Márcio de Campos Widal Filho, mestre em 
Processo Penal e Garantismo pela Universitat de Girona (UdG), professor universitário e advogado. 
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pessoa que tenha bacharelado em Direito, e que, preferencialmente, 

também deve ser responsável, ou integrar o grupo responsável, pela 

condução dos demais atos de apuração administrativa.  

§ 5º Os canais de denúncia devem garantir ampla acessibilidade, 

possibilitando obrigatoriamente o recebimento das informações 

reportadas pelo informante de forma pessoal, por telefone e por correio 

eletrônico.  

§ 6º As informações sobre os fatos que podem ser denunciados, os 

meios de acesso aos canais de denúncia, as regras do procedimento de 

apuração, os direitos dos informantes e as consequências de denúncias 

sabidamente falsas deverão ser afixadas de forma permanente em 

locais de ampla circulação nas dependências da unidade administrativa 

ou setor corporativo relacionados, e divulgadas nos seus sítios 

eletrônicos, quando existentes, com acesso destacado em sua página 

inicial.  

§ 7º Deverão ser adotadas as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade das informações descritas no parágrafo anterior pelas 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 

de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 

9 de julho de 2008. 

 

Art. 3º Considera-se informante, para os fins desta lei, pessoa física ou 

jurídica que denuncie ou revele informações sobre atos e omissões que 

representem ameaça ou prejuízo ao interesse público, obtidas em razão 

de sua relação funcional, laboral ou colaborativa com a Administração 

Pública, independentemente da sua natureza e de ser ou não 

remunerada.  

Parágrafo único. Considera-se incluída na definição de informante a 

pessoa cuja relação funcional, laboral ou colaborativa já tenha sido 

encerrada, no caso de informação obtida durante o vínculo com o ente 

público, ou que ainda irá ser iniciada, no caso de informação obtida 

durante as fases prévias de ingresso na função pública, de contratação 

ou de recrutamento.  

 

Art. 4º Ao informante, a partir do momento em que reporta a informação 

ao canal de denúncia, e desde que as circunstâncias do seu relato 

ofereçam motivação razoável para crer que o mesmo é verdadeiro e 

que pode ameaçar ou causar prejuízo ao interesse público, serão 

assegurados os seguintes direitos: 

I - Isenção de responsabilidade administrativa, trabalhista, civil e 

criminal em relação à informação reportada; 

II - Proteção administrativa e jurídica contra atos de natureza 

administrativa, laboral ou contratual praticados em seu prejuízo em 

razão da informação reportada; 

III - Assessoria jurídica gratuita para orientação a respeito das medidas 

adotadas na apuração administrativa da denúncia e dos seus efeitos 

administrativos e jurídicos;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
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IV - Confidencialidade sobre a sua identidade, com a ciência de que ele 

poderá ser afastada caso a informação reportada seja utilizada para 

promover procedimentos disciplinares e processos judiciais, em respeito 

às regras legais e constitucionais que os orientam;   

V - Informação, em prazo razoável, sobre as medidas previstas e 

adotadas na apuração administrativa da denúncia, desde que não 

prejudique a sua tramitação e nem viole os direitos de pessoas 

envolvidas; e  

§ 1º O informante que reporta a informação a qualquer superior 

hierárquico, ou a qualquer autoridade administrativa ou judicial, possui 

os mesmos direitos daquele que utiliza os canais de denúncia internos 

previstos nesta lei.  

§ 2º Ao informante de boa-fé serão assegurados os direitos previstos 

nesta lei mesmo se a informação reportada não for confirmada no 

procedimento de apuração, ou se a conclusão for pela inocorrência de 

ato ilícito.  

§ 3º Os direitos previstos nos incisos I, II, IV e V serão garantidos 

mesmo após a conclusão do procedimento de apuração da denúncia.  

§ 4º Os direitos previstos nesta lei não serão devidos caso seja 

comprovado que o informante concorreu para o ato ilícito reportado ao 

canal de denúncia ou que sabia ser falsa a informação reportada.  

 

Art. 5º O informante tem direito à indenização por danos 

comprovadamente causados em razão do reporte da informação ao 

canal de denúncia, salvo se concorreu para o fato ilícito reportado ou 

sabia ser falsa a informação reportada. 

 

Art. 6º São nulos os atos administrativos praticados e as decisões 

administrativas proferidas em prejuízo do informante por força da 

informação reportada, salvo se comprovada a ausência de nexo causal.  

 

Art. 7º O procedimento de apuração deverá ser instaurado quando a 

informação reportada se referir a um fato que ameace ou cause prejuízo 

ao interesse público, o que assim será considerado quando o 

informante relatar: 

I - que uma pessoa não cumpriu ou não está cumprindo com obrigação 

legal a que esteja sujeito; 

II - que a ação ou omissão de uma pessoa causou, está causando ou 

poderá causar prejuízo à saúde ou à segurança de alguém; 

III - que a ação ou omissão de uma pessoa causou, está causando ou 

poderá causar dano ao meio ambiente; 

IV - que um erro judicial ocorreu ou está ocorrendo; 

V - que a ação ou omissão de uma pessoa apresenta indícios de 

materialidade e autoria da prática de ilícito administrativo, contratual, 

trabalhista, tributário, ambiental, cível ou penal; ou  

VI - que a informação tendente a confirmar qualquer um dos fatos 

previstos nos incisos anteriores foi ou está sendo propositalmente 

ocultada. 
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§ 1º Poderá ser admitida a denúncia apresentada por pessoa que não 

se enquadra nas hipóteses no artigo 3º desta lei, desde que a 

informação reportada atenda as condições previstas no presente artigo.  

§ 2º Não será admitida denúncia anônima para fins desta lei, que, se 

recebida pelos canais de denúncia descritos no artigo 2º, poderá ser 

encaminhado para apreciação ao setor ou autoridade administrativa 

com atribuições para instauração de sindicâncias e procedimentos 

disciplinares.   

 

Art. 8º O procedimento de apuração da informação reportada será 

estabelecido através de ato normativo pelas entidades elencadas no 

artigo 1º desta lei e de acordo com as normas legais e regimentais que 

orientam as suas atividades e organização administrativa, e que deverá 

obrigatoriamente estabelecer e garantir as seguintes medidas: 

I - O sigilo do procedimento de apuração; 

II - A confidencialidade sobre a identificação do informante, que só 

poderá ser revelada com o seu consentimento expresso; 

III - A confidencialidade sobre a identificação da pessoa sobre a qual 

recai o fato reportado pelo informante, que somente será afastada 

quando necessário e na medida suficiente para a apuração e para a 

adoção das medidas previstas neste artigo; 

IV - O prazo máximo de 15 dias para decidir, por escrito e de forma 

fundamentada, nos termos do artigo 6º da presente lei, sobre a 

admissão da informação reportada para a instauração do procedimento 

de apuração, contado a partir do recebimento da informação reportada 

pelo informante;  

V - O prazo máximo de 30 dias para a conclusão do procedimento de 

apuração, após instaurado, prorrogáveis em até duas vezes por mais 30 

dias, em razão da complexidade do fato ou do número de pessoas 

envolvidas; 

VI - A obrigatoriedade de comunicação imediata ao Ministério Público 

ou autoridade competente quando documento, dado ou depoimento 

testemunhal fornecer indício de materialidade dos fatos descritos nos 

incisos I, III e V do artigo 7º desta lei, independentemente do 

procedimento de apuração ter sido concluído ou não;      

VII - A cientificação do informante sobre a instauração ou não do 

procedimento de apuração e, quando instaurado, sobre o seu resultado 

final; 

VIII - A possibilidade de requisitar informações e documentos e de 

acessar dados no âmbito administrativo de atribuição do canal de 

denúncia, relacionados ao fato apurado, observando os limites impostos 

por lei referentes ao dever de sigilo e ao direito à privacidade;  

IX - A possibilidade de colher o depoimento de pessoas envolvidas com 

o fato em apuração;  

X - A cientificação sobre o procedimento instaurado à pessoa em 

relação a qual se apura a existência de indício de autoria do fato 

reportado pelo informante, oportunizando-lhe o acesso às informações 



 

95 
 

já apuradas e documentadas, o direito de manifestação e de 

apresentação de documentos e dados;  

XI - A possibilidade do responsável pela condução do procedimento, em 

qualquer momento, solicitar às autoridades administrativas e judiciais 

competentes a adoção de medidas necessárias para a proteção dos 

direitos do informante; 

XII - A possibilidade do responsável pela condução do procedimento 

recomendar à autoridade administrativa correspondente, quando 

necessário para a proteção dos direitos do informante previstos nesta 

lei, em especial a sua segurança, a sua transferência temporária a outro 

cargo ou função pública equivalente, ou a concessão de período 

determinado de licença remunerada, com computo de tempo para 

efeitos de antiguidade, carreira e seguridade social, assegurando em 

qualquer situação o direito de retornar ao cargo ou função que 

desempenhava; 

Parágrafo único. A adoção da medida prevista no inciso VI não impede 

a continuidade do procedimento de apuração e nem a adoção imediata 

de medidas administrativas cabíveis e necessárias para garantir os 

direitos do informante e para evitar ou fazer cessar ameaça ou prejuízo 

ao interesse público.  

 

Art. 9º O procedimento de apuração será concluído através de relatório 

escrito que descreverá os atos executados e as medidas tomadas e 

apresentará conclusão fundamentada da existência ou não de indícios 

de materialidade e autoria sobre os fatos elencados no artigo 7º desta 

lei, sendo que:  

I – Determinará o arquivamento do procedimento de apuração, em caso 

de conclusão pela inexistência dos indícios descritos no caput deste 

artigo; 

II – Determinará a remessa da cópia integral dos autos do procedimento 

de apuração à autoridade competente para a promoção de processo 

administrativo disciplinar, em caso de conclusão pela existência dos 

indícios descritos no caput deste artigo; 

III – Determinará a remessa da cópia integral dos autos do 

procedimento de apuração ao Ministério Público em caso de conclusão 

pela existência de indício de materialidade e autoria dos fatos descritos 

nos incisos I, III e V do artigo 7º desta lei. 

 

Art. 10 A pessoa sobre a qual recai o fato reportado pelo informante tem 

direito à indenização por danos comprovadamente causados em razão 

do afastamento injustificado da confidencialidade sobre a sua 

identificação.   

 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Exposição de motivos 

 

 Embora seja dever do servidor público “levar as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, 

quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração” (art. 116, VI, Lei nº 8.112/1990), e lhe 

ser garantido não ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por 

isso (art. 126-A, Lei nº 12.527/2011), não há uma legislação no Brasil que se 

dedique a regular e a estruturar os dois principais fatores que incentivam 

aqueles que têm o dever de denunciar a fazê-lo: o oferecimento de um 

conjunto de mecanismos para a proteção contra represálias institucionais e 

laborais e o amplo acesso aos canais internos de recebimento de denúncias.  

 

 A criação ampla de canais internos de denúncia e a garantia de 

proteção do informante como incentivos ao reporte de infomações de atos 

ilícitos cometidos contra a Administração Pública faz parte de um movimento 

de expansão iternacional de combate à corrupção, consolidado no instituto 

conhecido internacionalmente como whistleblowing. O objetivo é proteger e 

incentivar uma espécie específica de colaborador: aquele que tem acesso 

privilegiado a informações devido a sua relação institucional ou laboral, e que, 

em razão dela, encontra-se em uma situação de vulberabilidade diante de 

retaliações diretas. Atualmente, diversos países adotam uma legislação 

protetiva do informante no âmbito do setor público, como Reino Unido, Canadá, 

Japão, Austrália e Africa do Sul.  

 

É nesse contexto que o Brasil segue omisso diante de importantes 

compromissos internacionais já firmados, como a Convenção Interamericana 

contra a Corrupção (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 152/2002 e 

promulgada pelo Decreto nº 4.410/2002), a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 348/2005 e 

promulgada pelo Decreto nº 5.687/2006), a Convenção de Combate à 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 125/2000 e promulgada 
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pelo Decreto nº 3.678/2000) e o G20 Anti-Corruption Working Group – AWG  

(Cúpula do G20, 2010, Seul - Coreia do Sul).  

 

Diante disso, o presente projeto de lei objetiva estabelecer uma estrutura 

normativa e institucional através da criação de canais de denúncia internos (art. 

2º) que protejam pessoas que, no contexto de sua relação funcional, laboral ou 

colaborativa com a Administração Pública, relatem informações sobre ameças 

ou prejuízos causados ao interesse público (art. 3º). Além de contribuir com o 

fortalecimento da transparência e da responsabilidade democrática entre os 

agentes do Estado, a efetividade do canal de denúncia permite uma reação 

mais célere da Administração Pública frente ao ato ilícito, no sentido de evitar 

um dano ou cessar a sua continuidade, além de permitir a tomada de medidas 

administrativas urgentes de proteção ao servidor informante. É nesse painel 

que se monstram fundamentais a previsão de direitos (art. 4º) e mecanismos 

de tutela (arts. 5º e 6º) em benefício do informante de boa fé, cuja proteção 

passa a ser obrigação da Administração Pública.  

 

O recebimento das informações reportadas deve seguir critérios 

mínimos que garantam a atuação racional dos canais internos de denúncia, de 

modo a afastar denúncias falsas, precipitadas ou infudadas (art. 7º). Nesse 

sentido, não há espaço para reportes anônimos no contexto do projeto de lei 

ora apresentado, que, além de incentivar um número maior de denúncias 

falsas, precitadas e infudadas, movimentariam desnecessariamente uma 

estrutura normativa e institucional criada para proteger o informante, inclusive 

com a garantia de confindencialidade de sua indentidade. Cumpre apontar que 

também é garantida, na medida necessária para a apuração, a 

confidencialidade da pessoa em relação a qual o fato denunciado lhe reporta a 

prática do ato ilícito, para que não haja a exposição desncessária e prejudicial 

de seu nome em caso de denúncia apurada como inconsistente ou inverídica.  

 

Por certo, não haveria efetividade no recebimento das denúncias pela 

Administração Pública sem uma normatização do procedimento de apuração 

da informação reportada. A existência de um regramento padrozinado e 

previamente estabelecido de apuração (arts. 8º) dá credibilidade e incentiva os 
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potenciais informantes, também dá segurança às pessoas envolvidas, além de 

conferir legitimidade ao seu resultado perante as autoridades administrativas e 

judiciais que, em caso de indícios de materialidade e autorida de condutas 

ilícitas, deverão ser destinatárias das informações apuradas (art. 9º).  

 

O presente projeto de lei não inclui como medida de incentivo o 

oferecimento de recompensa financeira ao informante, pois trata-se de medida 

que encontra espaço mais adequado para discussão sobre a sua efetividade 

no setor privado, ou em relação a pessoas que não possuem o dever legal de 

denunciar ilegalidades, como possuem os servidores públicos na legislação 

brasileira. Diante da existência deste dever institucional e funcional, um sistema 

de incentivo econômico entraria em conflito com as obrigações jurídicas e 

éticas dos agentes do Estado. 

 

Desse modo, esta proposta pretende garantir aos potenciais informantes 

um grau maior de proteção institucional e jurídica, para que possam ter amplo 

acesso a canais interno de denúncia e cumprir o seu dever de denunciar sem 

receio de retaliações, com amparo integral da Administração Pública, que 

passa a ser efetivamente responsável por sua tutela. A proteção dos 

informantes é componente de alta prioridade na agenda internacional de 

combate à corrupção, devendo o seu raio de ação abranger os atos ilícitos que 

podem atentar contra a legalidade e a probidade no setor público.  


