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A Deus.
Dedico este trabalho à minha filha Laura,
razão maior da minha vida. "Pequena": o amor que papai sente
por você é o.semimento mais puro, intenso e maravilhoso que
alguém pode experimentar. Por você, sou capaz de aprender a dar
banho em recém-nascido, trocar fraldas e até brincar com bonecas.

APRESENTAÇÃO

De certa forma, a ideia de trabalhar com as dhrersas leis penais e processuais penais especiais surgiu no ano de 2008, quando recebemos um convite do Professor Luiz Flávio Gomes
para participar de uma obra de autoria coletiva sobre o assunto. Ao lado de valorosos autores,
tivemos a oportunidade de escrever so?~e a Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98).
Com a conclusão do nosso Manual de Processo Penal (Volume Único) em janeiro de 2013,
um novo desafio foi colocado à nossa freme: tratar, singularmente, da legislação criminal especial, elaborando comentários minuciosos em relação aos diversos tipos penais incriminadores e
quanto às normas processuais específicas.
A 1" edição deste livro foi lançada em julho de 2013. Em menos de um mês, foram vendidos mais de 1.000 exemplares. No entanto, em data de 5 de agosto de 2013, foi publicada a
nova Lei das Organizações Criminosas. Surgi.u, então, a necessidade de atualizar o trabalho à
luz da Lei n. 12.850/13. Para além disso, acrescentamos um capítulo para tratar da investigação
criminal conduzida pelo Delegado de Polícia (Lei n. 12.830/13).
O livro encontra-se dividido nos seguintes capítulos: 1) Crimes Hediondos (Lei n.
8.072/90, de acordo com as Leis 13.104/15 e 13.142/15); 2) Identificação Criminal; 3) Interceptação Telefônica; 4) Investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia; 5) Juizados Especiais Criminais; 6) Lavagem de Capitais; 7) Organizações Criminosas e Juízos Colegiados; 8)
Prisão Temporária; 9) Tráfico de Drogas; 10) Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Em cada um desses capítulos, buscamos apoio na jurisprudência mais recente dos Tribunais
Superiores, sem perder de vista as lições da melhor doutrina, geralmente concretizada na forma
de monografias específicas acerca dos diversos temas. Sem nos olvidarmos de expressar nossa
opinião acerca de cada pomo controvertido da matéria, fizemos questão de expor as divergências
existentes, indicando os argumentos contrários e favoráveis a cada corrente, o que permite ao
leitor firmar suas próprias conclusões.
Todos os comentários à Legislação Criminal Especial foram escritos em consonância com a
nova principiologia do processo penal brasileiro, instituída por meio das Leis n°' 11.689/08 (procedimento do Júri), 11.690/08 (provas), 11.719/08 (procedimento comum) e 12.403/11 (medidas cautelares de natureza pessoal). Apesar de diversos dispositivos legais previstos na Legislação
Especial ainda insistirem, por exemplo, em impor o recolhimento à prisão como pressuposro de
admissibilidade recursal (v.g., art. 2°, §3°, da Lei n. 8.072/90), ou vedar, peremptoriamente, a
concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança (v.g., art. 2°, li, da Lei n. 8.072/90, art.
44 da Lei n. 11.343/06), é certo concluir que, no caso de uma verdadeira revolução na disciplina
da lei geral, como se deu a partir do ano de 2008, que passou a seguir um sistema completamente novo, não se pode, pura e simplesmeme, negar aplicação à nova lei geral, ou melhor, ao
novo sistema global às situações disciplinadas pela lei especial, sob o argumento de que, por se
tratarem de leis especiais, deve prevalecer a regra !ex specialis derrogat legi generalis. Isso porque
desaparece, em tal caso, a justificativa de adoção do fator de diferenciação. Daí a importância
de uma releitura da Legislação Criminal Especial à luz das inúmeras mudanças produzidas no
Código de Processo Penal.
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Evidentemente, ainda não conseguimos esgotar todas as leis penais e processuais penais
especiais. Empenhamo-nos por escolher aquelas mais utilizadas no dia-a-dia do fórum criminal,
bem como nos exames promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e nos diversos concursos públicos. Em síntese, a árdua tarefa de comentar toda a Legislação Criminal Especial não
está concluída. Na verdade, teve apenas início, mas, de nossa parte, assumimos o compromisso
de levar adiante este trabalho de maneira contínua e resoluta.
Para a publicação desta 4• edição, o livro foi revisado, atualizado e ampliado. Erros pontuais e episódicos localizados na edição anterior foram devidamente corrigidos. Aliás, para tanto,
contamos com a valorosa colaboração de diversos leitores, que gentilmente nos comunicaram a
sua localização.
Sem dúvida alguma, o trabalho mais árduo -em relação à conclusão desta nova edição diz
respeito à necessária atualização do livro à luz do novo Código de Processo Civil. Ao analisarmos o texto do novo Codex, não tivemos a pretensão de nos imiscuir nas novidades por ele introduzidas. Esta árdua tarefa incumbe aos experts do Processo Civil. Na verdade, em um primeiro
momento, procuramos nos restringir à citação dos dispositivos legais aplicáveis ao processo
penal e à legislação criminal especial.
O livro está de acordo com todas as mudanças legislativas com repercussão criminal ocorridas no ano de 2015 e em janeiro de 2016, dentr-e elas: a) Lei n. 13.104/15: feminicídio; b) Lei
n. 13.105/15: novo Código de Processo Civil; c) Lei n. 13.106/15: crime de vender ou fornecer
bebida alcoólica a criança ou adolescente; d) Lei n. 13.142/15: homicídio e lesão corporal funcional; e) Lei n. 13.254/16: repatriação de valores lícitos não declarados remetidos ao exterior.
Com o objetivo de manter a atualização jurisprudencial da obra, também foram acrescentados ao livro os julgados mais relevantes dos informativos do ano de 2015 do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Isso resultou no acréscimo de mais de duas dezenas
de julgados. Acrescentamos, ademais, novas súmulas aprovadas em 2015 pelo STF e pelo STJ.
Registramos nossos sinceros agradecimentos às pessoas que estiveram ao nosso lado durante
a elaboração deste trabalho, em especial à minha família e amigos. Agradeço também a todos os
alunos aos quais tive o prazer de dar aulas de processo penal ao longo desses 14 (quatorze) anos
de docência, seja em Manaus (Universidade Nilton Lins), Juiz de Fora (Universidade Federal
de Juiz de Fora e Faculdade Vianna Jr.), seja em São Paulo (Rede LFG de Ensino Telepresencial
e Complexo de Ensino Renato Saraiva): sem a carinhosa cobrança de cada um de vocês, jamais
. teria conseguido concluir este trabalho. Também não posso deixar de registrar minha especial
gratidão a duas instituições- à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Militar-,
que me permitiram aprender o direito processual penal (comum e militar) no dia a dia do fórum
criminal, mostrando-me, ademais, o quanto é possível acreditar em uma sociedade melhor.
Abertos estaremos às críticas, propostas e sugestões, que certamente serão úteis para o aprimoramento do presente trabalho, que, naturalmente, nasce incompleto.
Para revisões, perguntas e respostas, peço que utilizem minha página facebook.com/
profrenatobrasileiro.
São Paulo/SP, 19 de janeiro de 2016.

RENATO BRASILEIRO DE LIMA
8

PREFÁCIO
O Direito Penal e o Direito Processual Penal brasileiro passam por um período de grandes
transformações. Isso porque a sociedade brasileira atual di::ere e muito da sociedade basicamente
rural, de pouca mobilidade social e baixo nível de desenvo:vimento em que formulado o Código
Penal de 1940 e o Código de Processo Penal dç 1942. Além disso, o cidadão brasileiro hoje ocupa o espaço central no ordenamento jurídico brasileiro, e.<pecialmente em razão da Constituição
Federal de 1988, que lhe garante uma série de direitos fundamentais que devem ser respeitados
por todos, especialmente pelo Poder Público.
As modificações pelas quais passa nossa sociedade implicam novas formas de criminalidade
até então desconhecidas. Não é por outra razão que nosso Código Penal é apenas uma das peças
do direito penal brasileiro. Atualmente, existe:n centenas de leis especiais que tratam de matéria
criminal, a exemplo dos crimes de drogas, lnagem de capitais, violência doméstica e familiar
contra a mulher, etc., fazendo que a busca pela clareza e sistematicidade do direito penal e processual penal seja em boa medida dificultada.
Daí a importância da obra Legislação Criminall:.sp~cial Comentada elaborada por Renato
Brasileiro de Lima. Trata-se de obra de grande valor acaC.êmico e prático que explora de forma
minuciosa, detalhada, clara e extremamente atualizada. diplomas penais e processuais penais
especiais de extrema relevância para a socied<:de brasileira, repita-se, em constante transformação. Denrre a análise de diversos diplomas, dçstacam-se o exame acerca das diversas mudanças
recentemente produzidas na Lei de Lavagem de Capitais com o objetivo de tornar mais eficiente
a persecução penal em relação a tal delito, assim como um amplo estudo da nova Lei das Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/13), responsável pela tipificação do novel crime de organização criminosa e pela sistematização de diversas técnicas especiais de investigação, a exemplo
da colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, etc.
Mais uma vez, Renato Brasileiro de Lima inova ao oferecer ao público jurídico uma obra de
grande valia, que reflete sua vasta experiência acadêmica e como membro do Ministério Público
Militar da União. É com grande honra e sati5façáo que ::screvo estas breves palavras introdutórias sobre a obra que, guiada pelo respeito às garantias fundamentais do cidadão, traz inegáveis
contribuições para a compreensão do nosso sistema penal e processual penal.

PEDRO TAQUES
Ex-Senador da República.
Governador do Mato Grosso.
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LEI No 8.072/90
CRIMES HEDIONDOS
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, consunados ou tentados: (Redação dada pela
Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda
que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (a·t. 121, § 22, I, 11, 111, IV, V, VI e VIl); (Redação dada pela Lei n. 13.142/15)
1-A - lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2º) e lesão corporal seguida de morte
(art. 129, §32). quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública,
no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente
consanguínero até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei n. 13.142/15)
11 -latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso incluldo pela Lei nº 8.930, de 1994)
111- extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
IV- extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada :art. 159, caput, e§§ lo, 22 e 3º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
V- estupro (art. 213, caput e§§ 1º e 22); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º. 2º, 3º e 4º); (Redação dada pela Lei
nº 12.015, de 2009)
VIl- epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (lndso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
Vil-A- (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 9.695., de 1998)
VII-B- falsificação, corrupção, adulteração ou alteraçãc de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e§ 12, § 1º-A e§ 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2
de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
VIII -favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, E§§ 1º e 2º). (Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014).
Parágrafo único. Considera-se também hedioodo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º
e 3º da Lei no 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado oo consumado. (Parágrafo incluído pela
Lei nº 8.930, de 1994)

1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
Influenciada por uma postura político-criminal int;ê:nua, que insiste em apresentar o Direito Penal como a fórmula mágica capaz de resolver todos os conflitos sociais, solucionando os
males causados por uma péssima distribuiçáo de rendas, pela miséria, pela fome, pelo desemprego, pela corrupção e pela impunidade, a Ccmtituição Federal dispôs em seu art. 5°, inciso
XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os ex~curores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem".
Como se percebe, a norma constitucional impõe .1:11 regime jurídico mais gravoso aos
crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo, assim como aos delitos definidos como
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crimes hediondos. Neste último caso, a aplicabilidade do referido preceito está condicionada à
definição dessa novel categoria de infrações penais pelo legislador comum. Daí a importância
da análise da Lei n° 8.072/90, objeto de nosso estud·::> neste Capítulo.

2. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS COMO
CRIMES HEDIONDOS.
Há diversas formas de classificação de determinado delito como crime hediondo, a saber:
a) sistema legal: por meio desse sistema, cabe ao legislador enunciar, de forma exaustiva
. (numerus clausus), os crimes que devem ser considerados hediondos. Assim, por meio de um rol
taxativo de crimes, não se confere ao juiz qualquer discricionariedade para atestar a natureza
hedionda do delito. Em outras palavras, se o crime praticado pelo agente constar do rol de crimes hediondos, outro caminho não há senão o reconhecimento de sua natureza hedionda, ainda
que, no caso concreto, a conduta delituosa não se revele tão gravosa. Logo, mesmo que o crime
não se revele "repugnante", "asqueroso", "sórdido", "depravado", "horroroso" ou "horrível", se
for etiquetado corno crime hediondo pelo legislador, deve ser tratado corno tal pelo magistrado.
O aspecto positivo desse primeiro sistema é a segurança na aplicação da lei. Afinal, somente
serão considerados hediondos os delitos constantes do rol taxativo elaborado pelo Poder Legislativo. O ponto negativo é que, por meio desse sistema, o Congresso Nacional goza de ampla
liberdade para definir qualquer infração penal como hedionda, sendo livre para elevar à referida
categoria um delito qualquer, simplesmente em virtude da pressão exercida pela mídia ou pela
população. Aliás, foi exatamente isso o que ocorreu com o crime de falsificação de remédios
(CP, art. 273)- o qual abrange, inclusive, a falsificação de cosméticos (CP, art. 273, § 1°-A) -,
que passou a ser hediondo com a entrada em vigor da Lei n° 9.695/98, em virtude da repercussão negativa que a falsificação de anticoncepcionais produziu à época;
b) sistema judicial: levando-se em consideração os elementos do caso concreto, confere-se
ao magistrado ampla liberdade para identificar a natureza hedionda de determinada conduta delituosa. Logo, a depender das circunstâncias gravosas do caso concreto - por exemplo, gravidade
objetiva da conduta, modo ou meio de execução, motivos e consequências do crime, dimensão do
bem jurídico lesado -, poder-se-ia considerar hediondo inclusive um crime contra a administração
pública. O pomo positivo desse critério é que o magistrado não fica adstrito a um rol taxativo fixado em abstrato pelo legislador, o que acaba por permitir maior flexibilidade na classificação (ou
não) de determinada conduta delituosa como hedionda, tudo a depender das circunstâncias fáticas
do caso concreto. No entanto, esse modelo acaba por trazer certa insegurança jurídica, porquanto
os critérios adotados por cada magistrado são subjetivos, o que poderia dar ensejo a uma possível
violação ao princípio da leg_alidade. Deveras, para a garantia do próprio cidadão- e o Direito Penal
nada mais é do que uma limitação do poder repressivo estatal diante do direito de liberdade de
cada pessoa- a incidência dos gravames penais e pro:essuais penais da Lei dos Crimes Hediondos
não pode ficar subordinada aos humores (ou aos azares} interpretativos do magistrado;
c) sistema misto: ao invés de preestabelecer um rol taxativo de crimes hediondos, o legislador apresenta apenas um conceito, fornecendo algc.ns traços peculiares dessas infrações penais.
Com essa definição prévia de crime hediondo, caberia ao juiz, então, enquadrar determinada
conduta delituosa como hedionda. Nos mesmos moldes que o critério anterior, este modelo
também confere certa liberdade ao juiz para aferir a natureza hedionda de determinada conduta
delituosa à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto. Porém, este sistema também traz
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consigo certa insegurança jurídica, já que, dificilmente, seria possível a elaboração, por parte do
legislador, de um conceito de crime hediondo imune a dúvidas e críticas. 1

2.1. Sistema adotado pela Lei n° 8.072/90.
O critério adotado pela legislação brasileira para rotular determinada conduta como hedionda é o sistema legal. De modo a saber se uma infração penal é (ou não) hedionda, incumbe
ao operador tão somente ficar atento ao teor do art. 1° da Lei n° 8.072/90: se o delito constar
do rol taxativo de crimes ali enumerados, a infração será considerada hedionda, sujeitando-se a
todos os gravames inerentes a tais infrações penais, independentemente da aferição judicial de
sua gravidade concreta.
Lado outro, se a infração penal praticada pelo agente não constar do art. 1° da Lei n°
8.072/90, jamais será possível considerá-la hedionda, ainda que as circunstâncias fáticas do
caso concreto se revelem extremamente gravosas. Afinal, por força da adoção do sistema legal,
os crimes hediondos constam do rol taxativo do art. 1° da Lei n° 8.072/90, que não pode ser
ampliado com base na analogia nem por meio de interpretação extensiva.
Na prática, a adoção desse sistema legal, associada à consequente impossibilidade de apreciação judicial acerca da gravidade concreta do fato delituoso, acabam dando ensejo a certas
injustiças, como se dá com um beijo lascivo, que, em tese, tipifica o crime de estupro (CP,
art. 213, caput, com redação dada pela Lei no 12.015/09), etiquetado como hediondo por força
do art. 1°, inciso V, da Lei n° 8.072/90. Como o juiz não tem liberdade para aferir a natureza
hedionda do crime à luz das circunstâncias do caso concreto, é muito comum a manipulação
do juízo de tipicidade por parte do magistrado de modo a evitar todo esse rigor decorrente da
adoção do sistema legal. Por isso, no exemplo citado, ao invés de tipificar o beijo lascivo como
crime de estupro, sujeitando o agente aos ditames gravosos da Lei dos Crimes Hediondos, é
muito comum que o juízo de subsunção seja feito com a contravenção penal de importunação
ofensiva ao pudor (Dec.-Lei n° 3.688/41, art. 61) ou de perturbação de tranquilidade (Dec.-Lei
n° 3.688/41), a depender da execução da conduta em local público ou acessível ao público?

2.2. Natureza não hedionda dos crimes militares.
Ao se referir aos crimes hediondos, o art. 1° da Lei n° 8.072/90 indica o nomen iuris da
infração penal, colocando em parênteses, na sequência, sua previsão legal. Basta ver o exemplo
do art. 1°, III, da Lei dos Crimes Hediondos: "extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°).
Nos incisos do art. 1° da Lei n° 8.072/90 foram inseridos crimes que constam apenas do Código
Penal, ao passo que o único delito hediondo previsto na legislação especial -genocídio (Lei n°
2.889/56) - foi elencado no art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.072/90.
Portanto, hedionda será apenas a infração penal prevista no Código Penal ou na Lei no
2.889/56, jamais a mesma infração penal que encontre tipificação em outro diploma legal. É o
que ocorre, por exemplo, com o crime de homicídio qualificado previsto no Código Penal Militar
Nessa linha, Toron sugere a criação de uma "cláusula salvatória", permitindo que, a depender das circunstâncias
do caso concreto, o juiz afastasse a natureza hedionda de um crime constante do rol fixado pelo legislador, mas
jamais sua ampliação para inclusão de crimes que não foram enumerados previamente pelo legislador como
crimes hediondos. (TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão penal. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1996. p. 98).
2

Nessa linha: JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique. Legislação penal especial. Vol. 1.
São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 371.
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e com o crime político de matar o Presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tribunal Federal (Lei n° 7.170/83, art. 29), que não vêm referidos nos
parênteses do art. 1°, I, da Lei n° 8.072/90, daí por que não podem ser considerados hediondos.
Perceba-se, então, que o legislador da Lei n° 8.072/90 não teve o cuidado de conferir
natureza hedionda aos crimes militares. Logo, os crimes militares de homicídio qualificado
(CPM, art. 205, § 2°), latrocínio (CPM, art. 242, § 3°), extorsão qualificada pela morte (CPM,
art. 243, § 2°), extorsão mediante sequestro (CPM, art. 244, caput e§§ 1°, 2° e 3°), estupro
(CPM, art. 232), atentado violento ao pudor (CPM, art. 233) e epidemia com resultado morte
(CPM, § 1°) não são considerados hediondos, por mais que sua descrição típica seja bastante
semelhante às figuras delituosas constantes do Código Penal. Raciocínio semelhante também se
aplica ao crime militar de genocídio, previsto no art. 208 do Código Penal Militar, que também
não pode ser considerado hediondo, já que o art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.072/90, ao rotular como hediondo o crime de genocídio, refere-se apenas àquelas figuras delituosas previstas
nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889/56.
Assim, caso um militar da ativa, no interior de uma determinada organização militar,
constranja uma mulher (civil) à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, ter-se-á
crime militar de estupro, nos termos do art. 232, c/c art. 9°, inciso II, alínea "b", do Código
Penal Militar. Nessa hipótese, o detalhe peculiar é que o crime militar de estupro tem pena de
reclusão, de 3 (três) a 8 (oiro) anos, pena esta que, quando comparada com o deliro comum de
estupro (CP, art. 213, caput), causa certa perplexidade, na medida em que o preceito secundário
do dispositivo do Código Penal estabelece uma pena de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, além
de se tratar de crime hediondo (Lei n° 8.072/90, art. 1°, inciso V, com redação dada pela Lei n°
12.015/09). Explica-se: a pena originalmente prevista para o crime de estupro no Código Penal
comum era idêntica à do Código Penal Militar: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. Ocorre que
o preceiro secundário do art. 213 do CP foi alterado pela Lei n° 8.072/90, tendo o legislador, todavia, se esquecido do preceito secundário do crime militar de estupro, o que, na prática, acabou
por criar patente violação ao princípio da proporcionalidade, mormente se considerarmos que
o autor do crime militar não estará sujeito aos ditames gravosos da lei dos crimes hediondos. 3
A disparidade de tratamento do crime militar e do crime comum já foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, concluiu que a diferença de tratamento legal
entre os crimes comuns e os crimes militares, mesmo em se tratando de crimes militares impróprios, não revela inconstitucionalidade, pois o Código Penal Militar não institui privilégios.
Ao contrário, em muiros pontos, o tratamento dispensado ao autor de um delito é mais gravoso
do que aquele do Código Penal comum. Portanto, aos olhos da Suprema Corte, não se afigura
possível a aplicação do Código Penal Militar apenas na parte que interessa ao acusado, sob pena
de se criar uma norma híbrida, em parte composta pelo Código Penal Militar e, em o urra parte,
pelo Código Penal comum, o que representaria evidente violação ao princípio da reserva legal e
ao próprio princípio da separação de poderes. 4

3

Apesar do esquecimento do legislador, não é possível uma reclassificação "tipológica" do delito, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Portanto, se um crime de estupro for cometido por militar fora de seu horário de
serviço e de suas funções, como se trata de crime comum (e não militar), sujeitar-se-á o agente aos rigores da Lei
de Crimes Hediondos. Por outro lado, se um outro crime de estupro for praticado por policial militar em serviço e,
portanto, no exercício de suas funções, como se trata de crime militar impróprio, não há falar em aplicação da Lei
nº 8.072/90. Nesse sentido: STJ, 6ª Turma, HC 30.056/RJ, Rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 23/05/2005 p. 353.

4

Nessa linha: STF, 2ª Turma, HC 86.459/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 02/02/2007 p. 159.
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3. ROL DE CRIMES HEDIONDOS (CONSUMADOS OU TENTADOS).
Os crimes hediondos estão listados no rol taxativo do art. 1° da Lei n° 8.072/90, que preferiu colocar nos incisos os crimes constantes d·:J Código Penal e no parágrafo único o delito de
genocídio, que está tipificado em legislação extravagante (Lei n° 2.889/56).
Antes de ingressarmos na análise específica de cada um desses crimes, convém ressaltar que
o art. 1°, caput, da Lei n° 8.072/90 deixa evidente que, para fins de reconhecimento de sua natureza hedionda, pouco importa que o delito seja consumado ou tentado. Exemplificando, se determinado ageme der início à execução de um homicídio qualificado por motivo torpe, que não
se consumar por circunstâncias alheias a sua vontade, deverá responder pelo crime de homicídio
qualificado tentado (CP, art. 121, § 2°, inciso [,na forma do art. 14, II), sujeitando-se a todos
os gravames constantes da Lei n" 8.072/90, que incide sobre crimes consumados e temados. 5

3.1. Natureza hedionda do crime de homicídio (Lei no 8.930/94).
Quando a Lei n° 8.072/90 entrou em vigor em 26 de julho de 1990, o crime de homicídio,
mesmo que qualificado, não era etiquetado co:no hediondo. ·ocorre que, em virtude das chacinas da Candehíria e de Vigário Geral, e do assc.ssinato da artista da Rede Globo Daniela Perez,
fato este ocorrido no final do ano de 1992, houve enorme clamor social provocado pela mídia
para que o crime de homicídio fosse incluído no rol dos crimes hediondos.
Surge, então, a Lei n° 8.930/94, conferindo nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.072/90.
Assim, passa a constar como crime hedi01:do o "homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (art. 121, § 2°, I, li, III, IV e V:".
Trata-se, a Lei n° 8.930/94, de evidente exemplo de novatio legis in pejus. Logo, se tais
crimes foram cometidos ames de sua vigência, não é possível a sujeição do agente aos gravames
constantes da Lei n° 8.072/90, sob pena de ·;io.açáo ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (CF, art. 5°, XL). Daí o motivo pelo qual o STJ concluiu que o crime de homicídio qualificado cometido em 16 de janeiro de 1994 não pode ser considerado hediondo, pois
tal crime passou a integrar o rol previsto na Le~ n° 8.072/90 com o advento da Lei n° 8.930/94,
cuja vigência se deu apenas em 7 de setembro de 1994. 6

3.1.1. Homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio
(Lei no 8.072/90, art. Jo, I, 1a pm·te, com redação dada pela Lei no 8.930/94) e
a entrada em vigor da Lei n° 12.720!12 (CP, art. 121, § 6°).
' À época em que a Lei n~ 8.930/94 entrou em vigor, ao invés de arrolar a prática do crime
de homicídio em atividade típica de grupo de extermínio como qualificadora desse delito, acrescentando mais um inciso ao § 2° do art. 121, ou até mesmo como uma causa de aumento de
pena, enfim, criando um tipo penal especía~ de homicídio simples, o legislador simplesmente
optou por tachar essa figura delituosa com o rótulo da hediondez.
5

Como se pronunciou o STJ, a progressão de regime prisional para o cumprimento de pena pela prática de crime
hediondo, ainda que na forma tentada, deve observar os parâmetros do art. 2•, § 2•, da Lei n• 8.072/1990,
com a redação dada pela Lei n• 11.464/2007, porquanto o fato de não ter sido consumado o crime não afasta a
hediondez do delito: STJ, Sª Turma, HC 220.978/FJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 16/10/2012.

6

STJ, s• Turma, HC 73.207/RJ, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19/04/2007, DJ 21/05/2007 p. 603.
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Com efeito, após se referir ao cLme de homicídio, o art. 1°, inciso I, ta parte, da Lei n°
8.072/90, com redação determinada pela Lei n° 8.930/94, faz menção tão somente ao art. 121
em parênteses, sem fazer qualquer referência ao seu § 2°, onde estão inseridas as qualificadoras
desse crime, do que se conclui que o crime de homi:ídio simples podia ser considerado hediondo, desde que praticado em atividade típica de grufO de extermínio.
Na prática, todavia, a hipótese revela-se inviável. Afinal, é praticamente impossível se conceber um crime de homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio no
qual não esteja presente uma das qualificadoras subjetivas ou objetivas relacionadas nos incisos I
a VII do§ 2° do art. 121 do Código Penal (v.g., motivo torpe, recurso que tornou impossível a
defesa do ofendido, etc.). Nesse caso, por fo~ça do princípio da especialidade, deverá prevalecer a
figura do homicídio qualificado, o qu~ acaba por demonstrar o quanto foi inócua esta mudança
produzida pela Lei n° 8.930/94.
Insistimos em dizer que, à épom, tal faro não fora inserido como qualificadora nem tarnpouco como circunstância do crime de l~omicídio, porquanto, em data de 28 de setembro
de 2012, o fato de o crime de homicídio ser ?raticado por grupo de extermínio passou a vigorar
como causa de aumento de pena do referidc delito. Por força da Lei n° 12.720112, foi introduzida uma nova causa de aumento de pena no§ Go do art. 121, com a seguinte redação: "A pena
é aumentada de 113 (um terço) até a :netace se o crime for praticado por milícia privada, sob o
pretexto de prestação de serviço ele segurança, ou por gmpo de extermínio". Daí a importância de
se distinguir os crimes de homicídio praticados por gntpo de extermínio sob a égide ela Lei n°
8.930/94 e os faros delituosos cometidos a partir cl1 vigência da Lei n° 12.720/12.

O primeiro questionamento decorreme das mudanças produzidas pela Lei n° 8.930/94 diz
respeito à criação (ou não) ele um novo tipo penal especial de homicídio.
Sobre o assunto, uma primeira correme sustenta que teria sido criado, à época, um novo
tipo penal especial de homicídio simples, de natureza hedionda, nos seguintes termos: "Matar
alguém em atividade tÍpica de grupo de extermínio, ainda que o crime seja cometido por um
só agente". É nesse sentido a lição de Albe~to Silva Franco, para quem não basta que a conduta
tÍpica encontre expressão no verbo "matar" e que o objeto dessa conduta seja um ser humano.
Para além disso, para que o crime ele;: homicídio s~mples seja rotulado como hediondo, acluz o
autor que "é mister acrescer à conclu~a de 'r:1atar alguém' a circunstância fática de que o agente
tenha executado o homicídio em 'atividade típica de grupo de extermínio'. A locução mencionada na Lei n° 8.930/94 denuncia a pr::sença de um elemento da realidade fática que anormaliza
o tipo do homicídio simples na medida em que c exclui, nessa situação especial, elos tipos ele
composição puramente objetiva". 7
Em sentido diverso, uma st:gunda corrente entende que o fato de o homicídio simples ter
sido p·raticado em atividade tÍpica de grup::> de extermínio não foi inserido pela Lei n° 8.930/94
como elementar nem tampouco como circunstância do referido delito. Trata-se, na verdade, de
mero pressuposto para que o crime de homicídio fimples seja considerado hediondo.
Explica-se: elementares são dad:>s essenciais da figura tÍpica, cuja ausência pode acarretar a
atipicidade absoluta (a conduta é atípica) ou a atipicidade relativa (desclassificação). De seu turnb, circunstâncias são dados periféri:::os que gravitam ao redor do tipo básico: podem aumentar
7
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FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael; FELIX, Yuri. Crimes hediondos. 7• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 555.
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ou diminuir a pena do delito, mas não têm o condão de alterar a tipificação básica da conduta
delituosa (v.g., qualificadoras, causas de aumento ou de diminuição de pena, etc.). Como ensina
Bitencourt, para que se possa diferenciar uma dememar do tipo penal de uma simples circunstância, basta exclui-la, hipoteticamente: se esse raciocínio levar à descaracterização do fato como
crime (aripicidade absoluta) ou fizer surgir outro tipo de crime (atipicidade relativa), estaremos
diante de uma elementar. Se, todavia, a exclusão de determinado requisito não alterar a caracterização do crime, tratar-se-á de uma circunstância do delito. Exemplificando, no crime de
peculato, a qualidade de funcionário público é uma elementar do delito, visto que, diante de sua
ausência, haverá a desclassificação para apropriação indébita. Por outro lado, no furto, o fato de
o delito ter sido praticado durante o repouso noturno autoriza a incidência da causa de aumento
de pena prevista no art. 155, § 1°, do CP. Suprimido o repouso noturno, o tipo fundamental
continuará o mesmo, ou seja, furto. Logo, trata-se de mera circunstância. 8
Como se percebe, à época em que a Lei n° 8.930/94 entrou em vigor (07/09/94), o fato de
o delito ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio não foi inserido no Código
Penal como elementar do crime de homicídio. Afinal, ainda que o crime não fosse praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, isso não acarretaria a atipicidade absoluta nem tampouco relativa da conduta. Também não fora introduzido como circunstância do crime de homicídio, uma vez que, à época, não tinha o condão de modificar a" pena do crime de homicídio.
Daí por que grande parte da doutrina se referia a esse crime como homicídio condicionado,
pois o reconhecimento de sua natureza hedionda dependia da verificação de um requisito (ou
condição): que o ilícito tivesse sido praticado em ação típica de grupo de extermínio. 9
Com o advento da Lei n° 12.720/12, o tema está a merecer novas considerações. Com vigência a partir do dia 28 de setembro de 2012, esta Lei introduziu no Código Penal a novel figura
delituosa do crime de constituição de milícia privada, valendo-se de fórmula vaga e imprecisa na
definição dos elementos do tipo, o que, certamente, irá gerar questionamentos acerca de possível
violação à garantia da taxatividade inerente ao princípio da legalidade. Eis a redação do art. 288A: "Constituir, organizar, integrar, mamer ou custear organização paramilitar, milícia particular,
grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código". 10
Para além da criação desse novo tipo penal, a Lei n° 12.720/12 também introduziu uma
nova causa de aumento de pena para o crime de homicídio: "Art. 121. (...) § 6°. A pena é aumentada de 113 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação
de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio". 11

8

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 663.
Ainda segundo o autor, somente os tipos básicos contêm as elementares do crime, porquanto os chamados
tipos derivados- qualificados- contêm circunstâncias especiais que, embora constituindo elementOs específi-

cos dessas figuras derivadas, não são elementares do crime básico, cuja existência ou inexistência não alteram
a definição deste. Assim, as qualificadoras, como dados acidentais, servem apenas para definir a classificação
do crime derivado, estabelecendo novos limites mínimo e máximo, cominados ao novo tipo.
9

JESUS, Damásio Evangelista. Homicídio simples, crime hediondo e Júri. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), nº 29, abril de 1995.

10

Para mais detalhes acerca dos conceitos de organização paramilitar, milicia particular, ou grupo ou esquadrão,

11

A Lei nº 12.720/12 também acrescentou uma causa de aumento de pena ao crime de lesão corporal, nos seguintes termos: "Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço! se ocorrer qualquer das hipóteses dos§§ 4º e 6º do art. 121
deste Código" (CP, art. 129, § 7º).

remetemos o leitor ao capítulo referente às organizações criminosas.
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Perceba-se que, doravante, o faro de o crime de homicídio ser praticado por milícia privada,
sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, passa a funcionar como circunstância do crime de homicídio, autorizando a incidência da causa de aumento
de 1/3 (um terço) até metade, quantum este de majoração que pode incidir inclusive nos crimes
de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o). 12
Evidentemente, cuida-se de novatio legis in pejus, daí por que esta causa de aumento de
pena e o novel crime do art. 288-A poderão incidir apenas em relação aos fatos delituosos cometidos por milícias privadas ou por grupos de extermínio a partir do dia 28 de setembro de 2012,
data da vigência da Lei n° 12.720/12.
Nesse caso, evidenciada a estabilidade e permanência do grupo de extermínio, o agente dever<Í
responder pelo crime de homicídio (simples ou qualificado), com a aplicação da majorante do § Go
do art. 121- que continua sendo considerado hediondo com fundamento no art. ] 0 , I, ]a parte, da
Lei n° 8.072/90 -, em concurso material com o novel deliro do art. 288-A, todos do Código Penal, o
que, a nosso ver, não caracteriza bis in idem, na medida em que estamos diante de crimes autônomos,
que tutelam bens jurídicos distintos, quais sejam, a vida e a paz pública, respectivamente. 13

3.1.1.1. Conceito de grupo de extermínio.
Revelando péssima técnica legislativa, apesar de ter rotulado o homicídio simples praticado
em atividade tÍpica de grupo de extermínio como crime hediondo, a Lei n° 8.930/94 não teve
o cuidado de definir esse pressuposto da hediondez, tarefa esta que acabou ficando a cargo da
doutrina e dos Tribunais.
Grupo significa um conjunto de pessoas ou coisas dispostas proximamente e formando um
rodo, um conjunto de indivíduos com características, objetivos, interesses comuns. 14 Portanto, se o
art. 1°, I, primeira parte, da Lei n° 8.072/90, refere-se à existência de um grupo, forçoso é concluir
que se trata de crime plurissubjetivo, ou seja, hipótese de concurso necessário de agentes. A redação
da Lei dos Crimes Hediondos deixa claro que este deliro será considerado hediondo ainda que o
crime seja cometido por um só agente. No entanto, é necessário comprovar que este executor faz
parte de um grupo de extermínio. A controvérsia gira em torno da quantidade de pessoas necessárias para que se possa atestar a presença de um grupo: 02 (duas), 03 (três) ou 04 (quatro)?

A nosso juízo, com todas as mudanças provocadas pela Lei n° 12.850/13, o ideal é concluir
que são necessárias pelo menos 3 (três) pessoas para que se possa atestar a presença de um grupo
de extermínio, ainda que a execução direta da conduta de matar alguém seja delegada a apenas
um de seus membros.
12

Como observa Cleber Masson (Código Penal comentado. São Paulo: Editora Método, 2013. p. 476), a novel
causa de aumento de pena do art. 121, § 6º, do do CP, incide no homicídio doloso- simples, privilegiado ou
qualificado-, consumado ou tentado.

13

Valendo-se de um exemplo aleatoriamente escolhido . podemos dizer que este raciocínio referente à ausência
de bis in idem é bem semelhante àquele atinente ao concurso material entre o crime de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I) e o delito de associação criminosa armada (CP, art. 288, pará·
grafo único), hipótese esta que, segundo o próprio Supremo, não configura dupla punição pelo mesmo fato,
seja porque não há nenhuma relação de dependência ou subordinação entre as referidas condutas delituosas,
seja porque visam à proteção de bens jurídicos diversos. A propósito: STF, 2ª Turma, HC 113.413/SP, Rei. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 16/10/2012, DJe 222 09/11/2012. E ainda: STF, 1ª Turma, RHC 102.984/RJ, Rei. Min.
Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 86 09/05/2011.

14

Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 992.
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Quando o legislador quer se referir à necessidade de duas pessoas, o faz de maneira expressa.
A título de exemplo, basta atentar para a redação da qualificadora do crime de furto constante do
art. 155, § 4°, inciso IV, do CP: "mediante o concurso de duas ou mais pessoas". Portanto, grupo de
extermínio não se confunde com o concurso de agentes (CP, art. 29), para o qual são necessárias
ao menos duas pessoas De mais a mais, é óbvio que a ideia de apenas duas pessoas, ou seja, de um
par, colide frontalmente com a de grupo, que, como visto acima, exige a presença de um conjunto
de indivíduos. Referindo-se a lei à atividade típica de grupo de extermínio, o único parâmetro que
pode ser utilizado é aquele constante da nova redação do art. 288 do Código Penal, que demanda
a presença de 3 (três) ou mais pessoas para a tipificação do crime de associação criminosa, visto
que a associação de duas ou mais pessoas prevista no art. 35 da Lei n° 11.343/06 é norma especial
aplicável apenas aos crimes de tráfico de drogas. Por fim, não se revela possível a utilização do número mínimo de 4 (quatro) pessoas, indispensável para a tipificação do novel crime de organização
criminosa (Lei n° 12.850/13, art. 1°, § 1°, c/c art. 2°, caput), porquanto o grupo de extermínio não
tem como elementares a estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

3.1.1.2. Sujeito passivo do grupo de extermínio.
Para além da necessidade de se explicitar, quantitativamente, o número mínimo de pessoas
necessárias para a caracterização do grupo, também se impõe analisar o conceito de atividade
tÍpica de grupo de extermínio.
A palavra extermínio pode ser compreendida como a "chacina", o "aniquilamento", a "destruição com mortandade de pessoas". Esse extermínio tem como característica principal a impessoalidade, isto é, mata-se uma pessoa sem que o executor do delito sequer saiba seu nome. Na
verdade, a vítima é assassinada em virtude de alguma característica especial de natureza política,
social, religiosa, étnica, ou qualquer outro traço peculiar capaz de identificá-la como membro de
um grupo a ser exterminado (v.g., menores de rua, mendigos, prostitutas, etc.). Nesse sentido,
como observa Bitencourt, "extermínio é a matança generalizada, é a chacina que elimina a vítima pelo simples fato de pertencer a determinado grupo ou determinada classe social ou racial,
como, por exemplo, mendigos, prostitutas, homossexuais, presidiários etc. A impessoalidade da
ação genocida é uma de suas características fundamentais".'>
Nada diz a lei acerca do número de pessoas que precisam ser mortas para que se possa reconhecer a existência de atividade típica de grupo de extermínio. Logo, se a lei não restringiu, não é dado
ao intérprete fazê-lo. Por isso, é de todo irrelevante a unidade ou pluralidade de vítimas. A atividade
típica de grupo de extermínio estará caracterizada ainda que seja morta uma única pessoa, desde que
presente a impessoalidade da conduta deliruosa, ou seja, que a vítima tenha sido morta pelo fato de
pertencer ou ser membro de determinàcio grupo social, racial, econômico, étnico, etc.

3.1.1.3. (Des}necessidade de quesitação dos jurados acerca da prática de homicídio em atividade típica de grupo de extermínio.
À época da Lei n° 8.930/94, como o fato de o homicídio simples ser praticado em atividade dpica de grupo de extermínio não fora inserido como elementar, nem tampouco como
circunstância do crime do art. 121 do CP, funcionando tão somente como um pressuposto de
15

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 2: parte especial- dos crimes contra a pessoa. 11• ed.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 68.
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hediondez, sempre preponderou o entendimento de que não havia necessidade de se formular
quesito aos jurados acerca do assumo, já que a matéria estaria relacionada tão somente à aplicação da pena, logo, de competência do juiz presidente. 1c.
No entanto, a partir do momento em que a Lei n° 12.720/12 passou a prever que, doravante, o fato de o crime de homicídio ter sido cometido por milícia privada, sob o pretexto de
prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, autoriza a incidência da causa de
aumento de pena do art. 121, § 6°, do CP, é evidente que esta circunstância deverá, doravante,
ser quesitada aos jurados, nos termos do art. 483, V, e § 3°, II, do CPP.
Em síntese, diante das recentes mudanças introduzidas no Código Penal, pode-se rrabalhar
com o seguinte quadro comparativo entre o grupo de extermínio à época da Lei no 8.930/94, e
depois da vigência da Lei n° 12.720/12:
Grupo de extermínio
à época da lei n2 8.930/94
lei n2 8.072/90, art. 12, inciso I, 1~ parte

Grupo de extermínio
após a vigência da lei n2 12.720/12
Código Penal, art. 121, § 62

-o fato de o homicídio simples ser praticado em
atividade típica de grupo de extermínio não fora
inserido como elementar, nem tampouco como
circunstância do art. 121 do CP, mas sim como
pressuposto para o reconhecimento de sua natureza hedionda;

- o fato de o homicídio· ser praticado por grupo
de extermínio passa a funcionar como causa de
aumento de pe.na (um terço até a metade);

-como era praticamente impossível se conceber
um crime de homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio no qual não
estivesse presente uma das qualificadoras subjetivas ou objetivas do § 22 do art. 121, a figura
do homicídio qualificado acabava prevalecendo
sobre o homicídio simples praticado em atividade
típica de grupo de extermínio com fundamento
no princípio da especialidade;

- a localização topográfica da causa de aumento
de pena do art. 121, § 62, do Código Penal, permite sua aplicação a qualquer hipótese de homicídio
doloso (simples, privilegiado ou qualificado, consumado ou tentado). Logo, se o crime for praticado com o emprego de recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa do ofendido, o agente
deverá responder pelo crime do art. 121, § 22, IV,
com a incidência da majorante do§ 62;

- como o fato de o homicídio ser praticado em
atividade típica de grupo de extermínio era mero
pressuposto da hediondez, prevêlecia o entendimenta no sentido de que não havia necessidade
de se formular quesito aos jurados acerca do assunto, já que matérias referentes à aplicação da
pena são da competência do Juiz Presidente do
Tribunal do J~ri.

-como o fato de o homicídio ser praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, passa a funcionar como causa de aumento de pena,
sua existência deve ser quesitada aos jurados, nos
termos do art. 483, V, e§ 2, 11, do CPP.

16
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Em sentido diverso, por entender que se tratava de um tipo penal especial, Alberto Silva Franco sempre sustentou que não era possível deixar ao talante do juiz presidente decidir se o crime fora cometido ou não em ação
tipica de grupo de extermínio, sob pena de violação à soberania do próprio Tribunal do Júri, a quem compete o
julgamento de questões fáticas atinentes aos crimes dolosos contra a vida. (Crimes hediondos. 4' ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 266).

"",,
i

LEI N° 8.072/90- CRIMES HEDIONDOS

Art. 1°

3.1.2. Homicídio qualificado.
A Lei n° 8.930/94 também acrescentou ao rol de crimes hediondos o delito de homicídio
qualificado, previsto no art. 121, § 2°, do Código Penal. De seu turno, a Lei n. 13.104, com
vigência em 10 de março de 2015, acrescentou a qualificadora do inciso VI ao §2° do art. 121
do Código Penal, denominada de feminicídio, nos seguintes termos: "VI - contra a mulher por
razões da condição de sexo feminino: §2°-A Considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve: I - violêncta doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher". Por sua vez, a Lei n. 13.142, com vigência em 7 de julho de
2015, acrescentou o inciso VII ao §2° do art. 121 do CP, com os seguintes dizeres: "VII- contra
auroridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema
prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência
dela, ou conrra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão
dessa condição". Por força do art. 2° da Lei n. 13.104115 e do art. 3" da Lei n. 13.142/15, essas
duas novas qualificadoras do homicídio também passaram a funcionar como crimes hediondos,
respeitado, obviamente, o princípio da irretroa.tividade da lei penal mais gravosa.

3.1.3. Homicídio qualificado-privilegiado.
É dominante o entendimento no sentido da possibilidade de reconhecimento da figura do
homicídio qualificado-privilegiado, combinando-se os§§ 1" e 2° do art. 121 do Código Penal,
desde que a qualificadora tenha natureza objetiva (incisos III e IV). A título de exemplo, basta
pensar em um crime homicídio eutanásico cometido com o emprego de veneno, hipótese em
que estaria presente o relevante valor moral, que funciona como causa de diminuição de pena
(CP, art. 121, § 1°) e a qualificadora listada no inciso III do§ 2° do art. 121. 17
Tendo em conta que o quesito atinente às causas de diminuição de pena deve, obrigatoriamente, anteceder aos quesitos referentes às qualificadoras e às causas de aumento de pena (CPP,
art. 483, § 3°, I e II), isso significa dizer que, uma vez reconhecida pelos jurados a existência do
homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1°), ou seja, que o crime foi cometido por relevante valor
moral ou social, ou sob o domínio de violema emoção, logo em seguida à injusta provocação
da vítima, estarão automaticamente prejudicados os quesitos pertinentes a eventuais qualificaclaras de natureza subjetiva (CP, art. 121, § 2°, I, IJ, V, VI e VII, com redação dada pelas Leis
13.104/15 e 13.142115). Nesse caso, se alguma qualificadora de natureza objetiva a que fazem
menção os incisos III (meios de execução) e IV (modos de execução) do art. 121 do CP também
constar da pronúncia, caberá ao juiz, na sequência, formular o quesito pertinente, nos termos
do art. 483, V, § 3°, II, do CPP.'"
Na hipótese de os jurados reconhecerem a existência de homicídio qualificado-privilegiado, tal crime jamais poderá ser considerado hediondo. Primeiro, porque o art. 1°, I, da Lei n9

17

O crime de homicídio não é o único que admite o reconhecimento concomitante de qualificadoras e privilégios.
Idêntico raciocínio também se aplica ao crime de furto. A propósito, eis o teor da Súmula n" 511 do STJ: "É pos·

sivel o reconhecimento do privilégio previsto no§ 22 do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado,
se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ()Idem
objetiva".
18

Entendendo não haver contradição no reconhecimento de qualificadora de caráter objetivo (modo de execução
do crime), e do privilégio, sempre de natureza subjetiva: STF, 1ª Turma, HC 89.921/PR, Rei. Min. Carlos Britto,
j. 12/12/2006, DJe 004 26/04/2007.
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8.072/90, com redação dada pela Lei n. 13.142/15, é claro ao afirmar que somente serão rotulados como hediondos o homicídio simples (art. 121) praticado em atividade típica de grupo
de extermínio, e o homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, li, III, IV, V, VI e VII). Não há,
portanto, qualquer referência ao homicídio privilegiado. Segundo, porque seria absolutamente incoerente romlar como hediondo (leia-se, repugnante) um crime de homicídio cometido,
por exemplo, mediante valor moral ou social. Por fim, como as causas de diminuição de pena
enumeradas no art. 121, § 1°, do CP, têm natureza subjetiva, e as qualificadoras porventura
reconhecidas neste homicídio qualificado-privilegiado devem, obrigatoriameme, ter natureza
objetiva, há de se reconhecer a natureza preponderante daquelas, aplicando-se raciocínio semelhante àquele constante do art. 67 do Código Penal, que diz que, no concurso de circunstâncias
agravantes e atenuantes, devem preponderar aquelas que resultam dos motivos determinantes
do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 19

3.1-A. Lesão corporal gravíssima funcional e lesão corporal seguida de morte
funcional.
O art. 3° da Lei n. 13.142/15 acrescentou ao rol taxativo dos crimes hediondos do art. 1° da
Lei n. 8.072/90 o inciso l-A, nos seguintes termos: "l-A -lesão corporal de natureza gravíssima
(art. 129, §2°) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3°), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, imegrantes do sistema
prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência
dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão
dessa condição".
O crime de lesão corporal gravíssima do art. 129, §2°, do CP, estará caracterizado se da
ofensa à integridade corporal ou saúde de outrem resultar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou in utilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Se, no entanto, resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o
agente não quis o resultado, nem tampouco assumiu o risco de produzi-lo, estará caracterizado
o deliro de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3°).
Ambos os delitos serão considerados hediondos quando praticados contra autoridade ou
agente descrito nos arts. 142 e 144 da ConstituiçflO Federal, integrantes do sistema prisional e da
Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra
seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.
O art. 142 da Constituição Federal versa sobre as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Por sua vez, em seus incisos, o art. 144, caput, da
Constituição Federal, elenca diversos órgãos responsáveis pela preservação da segurança pública: polícia federal, polícia rodovi;íria federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros.
Como o inciso 1-A do art. I 0 da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 13.142/15,
faz referência às autoridades ou agentes descritos nos arts. !42 e 144 da Constituição Federal,
queremos crer que eventuais crimes de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de
19
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No sentido de que, por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não pode ser considerado hediondo: STJ, 5' Turma, HC 153.728/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 13/04/2010,
DJe31/0/2010. Na mesma linha:STJ, 5'Turma, HC 144.196/MG, Rei. Min. Felix Fischer,j. 19/11/2009, DJe 01/02/2010;
STJ, 6' Turma, HC 43.043/MG, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18/08/2005, DJ 06/02/2006 p. 352.
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morte também serão considerados hediondos se praticados contra guardas civis (municipais ou
metropolitanos), no exercício da função ou em decorrência dela. Afinal, o art. 144, §8°, da
Constiruição Federal, dispõe que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme disposto no Estatuto Geral das
Guardas Municipais (Lei n. 13.022/14).
Os crimes de lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte também serão
considerados hediondos se praticados em detrimento dos integrantes do sistema prisional (v.g.,
diretor da penitenciária, agentes penitenciários, guardas, etc.) e da Força Nacional de Segurança
Pública. 20
Para que os crimes de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte praticados contra essas autoridades, ou contra seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos
até terceiro grau, sejam considerados hediondos, é indispensável que haja o denominado nexo
funcional, ou seja, que o crime tenha sido praticado em razão do exercício dessas funções. Caso
contrário, não há falar em crime hediondo. Na eventualidade de um crime de lesão corporal
gravíssima (ou seguida de morte) ser cometido contra autoridades ou agentes não elencados no
inciso I-A do art. 1o da Lei n. 8.072/90, como, por exemplo, Promotores de Justiça ou membros
do Poder Judiciá~io, não nos parece possível o etiquetamemo de crimes hediondos, sob pena de
indevida analogi1 in malam partem.

3.2. Latrocínio (CP, art. 157, § 3°, in fine).
O crime de latrocínio está previsto no art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal, restando
caracterizado qu1ndo, da violência empregada durante e em razão da prática do crime de roubo,
ocorrer a produção do resultado morte, hipótese em que a pena a ser aplicada será de reclusão
de 20 (vinte) a 3) (trinta) anos, sem prejuízo da multa.
Apesar de c Código Penal não utilizar essa rubrica, só se pode falar em latrocínio quando
ocorrer a produção do resultado morte durante e em razão da execução do crime de roubo, seja
ele próprio (CP, art. 157, caput} ou impróprio (CP, art. 157, § 1°:. Na verdade, essa expressão latrocínio consta a?enas da Lei dos Crimes Hediondos, que, ao rondar esse crime como hediondo,
faz menção expressa ao art. 157, § 3°, in fine, do Código Penal. Por isso, se da violência resultar
apenas lesão corporal de natureza grave (art. 157, § 3°, 1a parte) -, expressão esta que deve ser
interpretada em sem ido amplo para abranger tanto as lesões graves (CP, art. 129, § 1°) quanto as
gravíssimas (CP. art. 129, § 2°) -,não há falar em latrocínio, m~tito menos em crime hediondo.
Trata-se, o _atrocínio, de crime qualificado pelo resultado. Isso significa dizer que o resultado
morte pode ser atribuído ao agente tanto a. título de dolo (direto ou eventual) quanto a título de
culpa. Não se trata de crime preterdoloso (dolo no antecedente e culpa no consequeme), pois o
20

Criada em 20J4 pelo Decreto n. 5.289, a Força Nacional de Segurança Pública atua subsidiariamente em qualquer
parte do terr tório nacional em atividades destinadas à preservação dê ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Grosso modo, sua atuação compreende: a) auxí:io às ações de polícia judiciária estadual
na função de investigação de infração penal, para a elucidação das causas, circunstâncias, motivos, autoria e
materialidade; b) auxílio às ações de inteligência relacionadas às atividades destinadas à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; c) realização de ajvidades periciais e de identificação civil
e criminal destinadas a colher e resguardar indícios ou provas da corrência de fatos ou de infração penal; d) auxílio
na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para recon~ecimento de vitimados; e) apoio a ações
que visem à pmteção de indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que promovam e protejam os direitos humanos
e as liberdades fundamentais; f) apoio às atividades de conservação e poli:iamento ambiental.
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resultado agravador pode ser atribuído ao agente a ticulo d-::>loso ou culposo. Logo, se a morte da vítima for produzida dolosamente pelo agente durante a subtração patrimonial, seja porque a desejou
(dolo direto), seja em virtude do emprego de violência exagerada (dolo eventual), deverá responder
pelo crime de latrocínio, o que também irá ocorrer caso o resultado morte tiver sido produzido a
dtulo culposo (v.g., disparo acidental da arma durante o assalto). Em ambas as situações - resultado morte atribuído a título de culpa ou a título doloso-, o crime de latrocínio será considerado
hediondo, já que o art. 1°, II, da Lei n° 8.072/90, retere-~ e ao crime do art. 157, § 3°, in fine, sem
fazer qualquer ressalva. De mais a mais, é perfeitameme possível que um delito preterdoloso seja
considerado hediondo. Basta ver o exemplo do crime hediondo (Lei n° 8.072/90, art. 1°, VII) de
epidemia com resultado morre (CP, art. 267, § 1"), no qual a morte é provocada a título de culpa.
Logo, o coautor que, de maneira consciente, participa de um crime de roubo armado,
responde pelo latrocínio ainda que o disparo fatal tenha sido efetuado por seus comparsas. Afinal, se tinha consciência de que o crime de roubo seria executado com o emprego de arma de
fogo, era no mínimo previsível a superveniência do resultado morte. Ademais, como todos os
coautores e partícipes respondem pelo mesmo fato dekuoso, salvo quando h~í desvio subjetivo
de conduta (CP, art. 29, § 2°), prevalece o entendimemo de que é desnecessário saber qual dos
·
coautores desferiu o tiro. 21
Na mesma linha, se um acusado, previamente acordado com outros criminosos na execução de roubo circunstanciado com emprego de arnu de fogo, ficar responsável por levar os
assaltantes ao local do deliro e ali os aguardar para auxiliar na fuga, o que acaba acontecendo
após a morre do caminhoneiro, restando não subtraído o caminhão, também deverá responder
pelo crime de latrocínio. Afinal, na medida em que o roubo qualificado pelo resultado morre
(art. 157, § 3°, in fine, do CP) configura-se tanto ::1a forma integralmente dolosa (tipo congruente) quanto na preterdolosa (tipo incongruente por excesso objetivo), deverão responder pelo
crime de latrocínio rodos os agentes sempre que houver previsibilidade do resultado, que ocorre
quando eles têm ciência de que se está empregando aroa na prática do crime. 22
No entanto, caso o resultado morte não possa ser Hribuído ao agente a título de dolo nem
mesmo a título culposo (v.g., superveniência de resultado objetivamente imprevisível), não há
falar em latrocínio, sob pena de verdadeira responsabilidade penal objetiva e consequente violaçáo ao princípio nulla poeruz sine culpa, o que é expressamente vedado pelo art. 19 do CP:
"Pelo resultado que agrava especialmente a pena. só re>ponde o agente que o houver causado ao
menos culposamente". A tÍtulo de exemplo, o resultado morre náo pode ser imputado ao coautor
quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a de seu comparsa, como ocorre
quando o coautor é preso pela Polícia antes da realizaçáo do disparo do tiro fatal pelo comparsa
e ainda em local diverso da prática do roubo. 21
A lei penal deixa claro que o resultado morte de·1e ser proveniente da violência praticada
pelo agente durante a· subtração patrimonial, compreendida esta como a vis corporalis, leia-se,
o emprego de violência física contra a pessoa. P::>r isso, se, durante a execuçáo de um crime de
roubo, cometido com o emprego de grave ameaça (vis compulsiva) - arma de fogo -, a vítima
vier a óbito em virtude de uma parada cardiorrespirarória, não há falar em latrocínio, visto que
a morte da vítima não terá sido causada pelo emprego de violência, mas sim de grave ameaça.
21

STF, 1• Turma, HC 74.861/SP, Rei. Min. Sydney Sanches, j. 25/03/1997, DJ 27/06/1997.

s• Turma, HC 20.819/MS, Rei. Min. Felix Fischer, j. 02/05/2002, DJ 0/0/2002 p. 230.

22

Nesse sentido: STJ,

23

STF, 1• Turma, HC 109.151/RJ, Rei. Min. Rosa Weber, j. 12/0E-/2012, DJe 162 16/08/2012.
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Nesse caso, o agente deverá ser responsabilizado pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma (CP, art. 157, § 2°, I) -sem a majorante do art. 157, § 3°, in fine, do CP,
que, aliás, não admite a incidência das causa de aumento de pena do § 2° do art. 15724 -, e pelo
delito de homicídio, que poderá ser doloso ou culposo, a depender das circunstâncias fáticas e
do elemento subjetivo do agente (v.g., se o agente conhecia os problemas cardíacos da vítima, e
agiu com consciência e vontade, deverá responder pelo homicídio a título doloso). 25
O crime de latrocínio somente restará caracterizado quando o resultado morte decorrer da
violência empregada durante e em razão do crime de roubo. É necessário, pois, que a violência
tenha sido empregada durante a execução do crime de roubo (fator temporal) e em razão dele
(relação causal). Em síntese, no contexto do crime patrimonial, a violência deve ser usada para
subtrair coisa alheia móvel, para garantir a detenção da res furtiva ou até mesmo para assegurar
a impunidade pela subtração, e dela deve resultar a morte.
Por isso, se o dolo ab initio do agente era o de causar apenas a morte da vítima, resolvendo
subtrair seus bens após a consumação do crime de homicídio, deverá responder pelo crime de
homicídio em concurso formal impróprio com o delito de furto. Da mesma forma, se, durante
a execução de um crime de roubo, um dos criminosos resolver matar o outro para ficar com o
dinheiro subtraído, não há falar em latrocínio, visto que o resultado morte atingiu o próprio
sujeito ativo do crime de roubo. Evidentemente, se o agente efetuar um disparo para matar uma
das vítimas, porém, por erro na execução, atingir e matar um dos coautores, deverá responder
pelo crime de latrocínio. Afinal, quando se trata de aberratio ictus (CP, art. 73), o agente responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia ofender.
Esta violência a que se refere o art. 157, § 3°, do CP, tanto pode ser praticada contra a
vítima da subtração, como contra terceiro, como acontece normalmente no crime de roubo
próprio (ou impróprio). Logo, ainda que ocorra a morte de outra pessoa que não a dona da coisa
subtraída, haverá crime único de latrocínio.
Na hipótese de diversidade de vítimas fatais, com subtração de apenas um patrimônio, prevalece na doutrina o entendimento de que se trata de crime único de latrocínio, sem concurso
formal, devendo a pluralidade de vítimas ser avaliada por ocasião da dosimetria da pena, nos
termos do art. 59 do CP. Afinal, cuida-se, o latrocínio, de crime contra o patrimônio, e não de
crime contra a vida. 26
Evidentemente, se restar constatado que houve a pluralidade de morres e a subtração de
mais de um patrimônio mediante uma só ação, ainda que desdobrada em diversos atos, deverá
o agente responder por 02 (dois) crimes de \atrocínio em concurso formal, e não por crime
único, pouco importando o faro de as vítimas serem marido e mulher. Com efeito, o fato de
serem as vítimas casadas civilmente não leva obrigatoriamente à conclusão de que os bens deles
subtraídos num mesmo contexto fático necessariamente constituem um patrimônio comum
24

No sentido de que não se aplicam ao crime de latrocínio as causas especiais de aumento da pena previstas no
art. 1S7, § 22, do CP: STJ, 6' Turma, REsp 255.650/RS, Rei. Min. Vicente Leal, j. 15/03/2001, DJ 09/04/2001.

25

Na mesma linha: GRECO, Rogério. Curso de Direito Peno/: porte especial. Vol. 111. Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2012, p. 76.

26

Com esse entendimento: BITENCOURT, Cezar Roberto. Trotodo de Direito Peno/, 3: porte especial- dos crimes
contro o patrimônio oté dos crimes contro o sentimento religioso e o respeito oos mortos. 7' ed. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 121. Em sentido diverso, entendendo que, no caso de latrocínio, uma única subtração patrimonial com dois resultados morte caracteriza concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do
Código Penal: STJ, 5' Turma, HC 56.961/PR, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/12/2007, DJ 07/02/2008 p. 1.
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indivisível, pois, mesmo no regime de comunhão universal- em que há a comunicação de todos
os bens presentes e futuros dos cônjuges (art. 1.667 do CC) -há os que por lei são considerados
patrimônio exclusivo do cônjuge que o recebeu, os denominados bens personalíssimos. 27
Outrossim, é possível que, a despeito de ter ocorrido apenas uma única subtração patrimonial e dois resultados morte, tenha o criminoso agido com a intenção de lesar mais de um
patrimônio, objetivo este não alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. A título de
exemplo, basta imaginar duas pessoas sendo assaltadas com o emprego de arma, oportunidade
em que os criminosos pedem que os pertences de ambos lhes sejam entregues: se as duas vítimas
forem mortas, tendo os criminosos logrado êxito na subtração de apenas um patrimônio, não
há falar em crime único de latrocínio, mas sim em dois crimes de latrocínio, porquanto evidenciada a presença de desígnios autônomos em relação a cada uma das subtrações patrimoniais, o
que autoriza o reconhecimento do concurso formal impróprio, previsto na parte final do arr. 70
do Código Penal. Nesse caso, quanto à vítima morta, cujo patrimônio foi subtraído, haverá um
crime de latrocínio consumado. Quanto ot outra vítima morta, cuja subtração restou na modalidade tentada, também haverá outro crime de latrocínio consumado. Afinal, de acordo com a
súmula n° 610 do STF, "há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não
realize o agente a subtração de bens da vítima". Logo, os criminosos deverão responder por dois
crimes de latrocínio consumados em concurso formal impróprio. 28
O reconhecimento da existência de irregularidades no laudo pericial que atesta a natureza das lesões sofridas pela vítima de tentativa de latrocínio (157, § 3°, parte final, do CP)
não resulta na desclassificação da conduta para alguma das outras modalidades de roubo
prevista no art. 157 do CP. Isso porque, para a configuração daquele delito, é irrelevante se
a vítima sofreu lesões corporais. Efetivamente, a figura típica do latrocínio se consubstancia
no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia
móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. Desse modo, embora haja discussão doutrinária
e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da
vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio
quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre
por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por essa razão, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente
de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha
agido com o desígnio de matá-la. 29
Na medida em que o latrocínio está inserido no Título que trata dos Crimes contra o Patrimônio, a competência para o processo e julgamento do delito é de um juiz singular, e não do
Tribunal do Júri, pouco importando o fato de o resultado "morte" ter sido praticado dolosamente pelo agente para fins de subtração dos bens da vítima. A propósito, dispõe a súmula n°
603 do STF: "A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não
do Tribunal do Júri". Evidentemente, se acaso o latrocínio tiver sido praticado em conexão com
um crime doloso contra a vida (v.g., homicídio qualificado), ambos deverão ser julgados pelo
Tribunal do Júri, ex vi do art. 78, I, do CPP.
27

Nessa linha: STJ, HC 122.061/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 03/0S/2011, DJe 18/05/2011.

28

STJ, 5' Turma, REsp 1.164.953/MT, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 27/03/2012, DJe 03/04/2012.

29

Nesse contexto: STJ, 5' Turma, HC 201.175/MS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 23/04/2013, DJe 08/05/2013.
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3.3. Extorsão qualificada pela morte.
De acordo com o art. 1°, inciso UI, da Lei n° 8.072/90, o delito de extorsão qualificada pela
morte previsto no art. 158, § 2°, do CóC.igo Penal, também é considerado crime hediondo. Da
mesma forma que ocorre com o crime de roubo, a extorsão somente será considerada hedionda
se qualificada pela morte.

3.3.1. Sequestro relâmpago qualificado pela morte.
Por força da Lei n° 11.923/0'1 foi acrescido um § 3° ao art. 158 do Código Penal, para
tipificar o denominado sequestro rdá:mpago: "Se o crime é cometido mediante a restrição da
liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a
pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 •:doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou
morte, aplicam-se as penas prevista.; no .1rt. 159, §§ 2° e 3°, respectivamente".
Apesar da tipificação dessa nc·va modalidade delituosa pela Lei n° 11.923/09, a Lei dos
crimes hediondos não foi alterada 2 fim de se nela fazer inserir o referido crime, do que deriva
a a conclusão de que tal delito nác pode ser considerado hediondo, ainda que qualificado pelo
resultado morte (CP, art. 158, § 3'", in fine). Diversamente do que ocorreu em relação ao novel
crime de estupro de vulnerável, que foi expressamente incluído no rol dos crimes hediondos pela
Lei n° 12.015/09 (Lei n° 8.072/9C, an. 1°, VI), houve evidente desídia por parte do legislador
no tocante ao crime do art. 158, § 3·>, qu::tlificado pelo resultado morte. Essa desídia não permite
considerar o sequestro relâmpago c_ualiticado pelo resultado morte como crime hediondo, sob
pena de se fazer evidente analogia i'1 malam partem, violando-se, por consequência, o princípio
da legalidade. 30

3.4. Extorsão mediante sequestro.
Ao contrário do que ocorre com os crimes de roubo c de extorsão, que são considerados
hediondos apenas se qualificados pelo resultado morte, o delito de extorsão mediante sequestro
é etiquetado como hediondo indep~cdentemente da modalidade.
A propósito, a Lei dos Crim::s Hediondos (art. 1°, IV) é categórica ao afirmar que será
considerado hediondo o delito de "extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159,
caput e §§ 1°, 2° e 3°). Portanto, qLer na modalidade simples (CP, art. 159, caput), quer na modalidade qualificada quando o sequestre dura mais de 24 (vinte e quatro horas), se o sequestrado
é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou
quadrilha - hoje, associação crim.nosa (CP, art. 159, § 1°), ou, ainda, se do fato resultar lesão
corporal de natureza. grave (CP, art. l5S•, § 2°)·ou morte (CP, art. 159, § 3°), em todas elas será
considerado hediondo o crime de extor~ão mediante sequestro, consumado ou tentado.

30

Em sentido semelhante, Nucci também entende que o descuido do legislador não permite considerar o sequestro relâmpago como crime hediondn, em nenhuma de suas formas (Manual de direito penal. s• ed. São Paulo:
Editora Revist'á dos Tribunais, 2009. p. 720). De modo diverso, Luiz Flávio Gomes sustenta que, na hipótese de
provocação (dolosa ou culposa) da m Jrte da vítima, o crime do art. 158, § 3º, do CP, será considerado hediondo,
visto que nada mais será do que o desdobramento formal do tipo do art. 158, § 2º, tendo o legislador preservado a matéria criminosa, explicitarco, somente, seu mais novo modus operandi. (Comentários à reforma criminal de 2009 e à Convenção de Viena SlJbre o direito dos tratados. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
p. 23).
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3.5. Estupro.

3.5.1. Estupro e atentado violento ao pudor antes da Lei no 12.015109.
Antes do advento da Lei n" 12.015/09, a Lei dos Crimes Hediondos dispunha em seu
art. 1°, incisos V e VI, respectivamente, que seriam considerados hediondos os seguintes crimes:
"estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); atentado violento
ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único)". Em virtude do
uso da conjunção "e", a redação original desses dois incisos sempre provocou muita controvérsia.
De um lado, parte da doutrina sempre entendeu que o esmpro e o extinto crime de atentado violento ao pudor seriam considerados hediondos apenas se qualificados pelos resultados
lesão grave ou morte. Entendia-se que a conjunção "e" inserida na redação original dos incisos V
e VI do art. Jo da Lei n" 8.072/90 teria o significado de "combinado com", estabelecendo uma
relação de dependência necessária entre o tipo penal simples e os resultados agravadores -lesão
corporal de namreza grave e morte, inseridos, à época, no art. 223, caput, e parágrafo único,
respectivamente. Destarte, na :orma simples, estupro (CP, art. 213, caput) e atentado violento ao
pudor (CP, revogado art. 214, caput) não podiam ser considerados crimes hediondos.
Todavia, diante das sequelas de ordem psíquica e emocional que marcam a vítima de crimes sexuais para o resto da vida, ainda que de forma invisível, sempre prevaleceu o entendimento de que o estupro e o atentado violento ao pudor deviam ser considerados hediondos nas
modalidades simples e qualificadas, pouco importando o fato de serem cometidos com violência
real ou presumida. Na verdad~, a expressão "e sua combinação" não estabelece uma relação de
subordinação, devendo a conjunção "e" ser interpretada como se fosse aditiva, o que significa
dizer que seu objetivo teria sido apenas o de <lCrescentar ao estupro simples as modalidades
qualificadas pelo resultado les:ío grave e morte, inseridos no art. 223, caput e parágrafo único.
De mais a mais, como os incisos V e VI do art. 1" da Lei n" 8.072/90 faziam menção expressa, antes e fora dos parênteses, apenas ao "estupro" e ao "atentado violento ao pudor", sem
fazer qualquer referência à forma qualificada pela morte, como o fez, por exemplo, o inciso III
do art. 1° ao se referir à extorsão qualificada pela morte, é de se concluir que tais crimes, mesmo
na forma simples, são conside~ados hediondos.
Nessa linha, como já se pronunciou o Plen<Írio do Supremo, "nos casos de estupro e atentado violento ao pudor, as lesões corporais graves ou morte traduzem resultados qualificadores do
tipo penal, não constituindo elementos essenciais e necessários para o reconhecimento legal da
natureza hedionda das infrações. Em razão do bem jurídico tutelado, que é a liberdade sexual
da mulher, esses crimes, mesmo em sua forma simples, qotam-se da condição hedionda com que
os qualifica apenas o art. 1° d,l Lei n" 8.072/90":"
31
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STF, Pleno, HC 88.245/SC, Rei. fvlin. Cármen Lúcia. j. 16/11/2006, DJ 20/04/2007. Na mesma linha: STF, 2•
Turma, HC 81.288/SC, Rei. Mh. Carlos Velloso, j. 17/12/2001, DJ 25/04/2003; STF, 1• Turma, HC 90.706/BA,
Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 06/03/2007, DJ 23/03/2007; STF, 2' Turma, HC 89.554/DF, Rei. Min. Celso de Mello,
j. 06/02/2007, DJ 02/03/2007. No sentido de que o estupro e o atentado violento ao pudor, ainda que na sua
forma simples e com violência presumida, são considerados hediondos, não se exigindo a ocorrência do resultado morte ou lesão corporal grave da vítima: STJ, 5' Turma, AgRg no REsp 1.201.806/MG, Rei. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 28/08/2012, DJe 20/09/2012. Na mesma linha: STJ, 6• Turma, HC 21.196/SP, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j. 04/06/2002, DJ 01/07/2002 p. 409; STJ, 3~ Seção, AgRg nos EREsp 1.103.032/RJ, Rei. Min.
Jorge Mussi, j. 10/10/2012, DJe 22/10/2012; STJ . 6• Turma, HC 23.633/SP, Rei. Min. Paulo Medina, j. 18/09/2003,
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3.5.2. Estupro depois da Lei n° 12.015109.
Antes do advento da Lei n° 12.015/09, o crime de estupro previsto no art. 213 do Código
Penal tinha a seguinte redação: "Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência
ou grave ameaça". O atentado violento ao pudor, por sua vez, estava previsto no art. 214 do CP:
"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele
se pratique aro libidinoso diverso da conjunção carnal".
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.015 no dia 10 de agosto de 2009, o art. 214 do Código Penal foi revogado. De seu turno, o art. 213 do CP passou a ter a seguinte redação: "Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso". Como houve uma simples migração do
conteúdo normativo do revogado art. 214 para a nova redação do crime de estupro, não há falar
em abolitio criminis, já que a conduta delituosa antes incriminada pelo delito de atentado violento ao pudor não deixou de ser considerada crime em virtude de lei posterior (CP, art. 2°, caput).
Aplica-se, pois, o denominado princípio da continuidade normativo-típica: não se pode
confundir a mera revogação formal de uma lei penal com a abolitio criminis. A revogação da lei
anterior é necessária para o processo da abolitio criminis, mas não suficiente. Para além da revogação formal, deve ser verificado se o conteúdo normativo revogado não foi, simultaneamente,
deslocado para outro dispositivo legal. Se é verdade que a Lei n° 12.015/09 revogou o art. 214
do CP, também não é menos verdade que o conteúdo normativo da antiga conduta delituosa do
atentado violento ao pudor migrou para a nova redação do art. 213 do CP. Portanto, não houve
abolitio criminis, visto que se deu uma continuidade normativo-típica:32
Como se percebe, a Lei n° 12.015/09 reuniu em um conceito mais abrangente de estupro
os antigos crimes de estupro (art. 213) e atentado violento ao pudor (revogado art. 214). Logo,
a partir da vigência desse diploma legal, o crime de estupro poderá ser praticado por meio do
constrangimento de alguém, mediante violência ou grave ameaça:
a) à conjunção carnal, a ser compreendida como a introdução completa ou incompleta do
pênis na cavidade vaginal;
b) a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: nesta segunda figura,
incrimina-se não apenas o fato de o autor constranger sua vítima a praticar outro ato libidinoso - há a efetiva participação da vítima, ainda que forçada-, mas também a conduta que faz a
vítima permitir que com ela se pratique tal ato- nessa hipótese, a vítima tem uma participação,
forçada, exclusivamente passiva. Esse constrangimento deve visar à prática de ato libidinoso, ou
seja, aquele ato lascivo, voluptuoso, que objetiva dar prazer sexual ao autor. A expressão "outro
ato libidinoso" constante do art. 213 do CP é extremamente ampla, abrangendo desde a prática
do coito anal e do sexo oral até o beijo lascivo, toque nas nádegas ou nos seios da vítima. Por
isso, considerando que a pena cominada ao crime de estupro é de reclusão, de G (seis) a 10 (dez)
anos, entende a doutrina que atos de pouca importância, mesmo que ofensivos ao pudor, não devem ser tipificados como estupro (ou tentativa de estupro), sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade. Logo, um simples beijo lascivo praticado em público deve ser desclassificado
DJ 13/10/2003 p. 450; STJ, 6ª Turma, HC 17.795/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 02/10/2001, DJ 03/06/2002 p. 221;
STJ, 5• Turma, AgRg no HC 250.451/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013.
32

Nessa linha: STJ, 6ª Turma, HC 212.305/DF, Rei. Min. Marilza Maynard- Desembargadora Convocada do TJ/SE
-, j. 24/4/2014.
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para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no art. 61 da Lei de
Contravençóes Penais ..1 3
Em sentido diverso, na hipótese em que tenha havido a prática de ato libidinoso diverso
da conjunção carnal contra vulnerável, há precedentes do STJ no sentido de que não é possível
ao magistrado - sob o fundamento de aplicação do princípio da proporcionalidade - desclassificar o delito para a forma tentada em razão de eventual menor gravidade da conduta. De
fato, conforme o art. 217-A do CP, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
contra vulnerável constitui a consumação do delito de estupro de vulnerável. Entende o STJ ser
inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão
da alegada menor gravidade da conduta. Nesse contexto, o magistrado, ao aplicar a pena, deve
sopesar os fatos ante os limites mínimo e máximo da reprimenda penal abstratamente prevista,
o que já é suficiente para garantir que a pena aplicada seja proporcional à gravidade concreta do
comportamento do criminoso. 34
Quanto à natureza hedionda do crime de estupro, a Lei n° 12.05/09 conferiu nova redação
ao art. 1°, inciso V, da Lei n" 8.072/90: "estupro (art. 213, capute §§ 1° e 2°)". Ao conrrário da
redação anterior desse inciso V- estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único)-, em que a ausência de urna vírgula logo após o art. 213 suscitava conrrovérsias
quanto à natureza hedionda do crime de estupro na modalidade simples, o legislador da Lei n°
12.015/09 teve o cuidado de fazer menção, dentro dos parênteses, ao art. 213 seguido de uma
"vírgula" e, depois, da figura do caput e dos §§ 1" e 2°. Isso acaba por afastar qualquer polêmica
quanto à hediondez do delito de estupro, seja na modalidade simples (CP, art. 213, caput), na
modalidade qualificada pelo resultado lesão corporal de natureza grave ou pelo fato de a vítima
ser menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos (CP, art. 213, § 1°), seja na figura qualificada pelo resultado morte (CP, art. 213, § 2°).

3.6. Estupro de vulnerável.
Para além da migração da antiga figura delituosa do atentado violento ao pudor (revogado
art. 214) para o crime de estupro (CP, art. 213), a Lei n° 12.015/09 também criou uma nova figura delituosa no art. 217-A, conhecida como estupro de vulnerável: "Art. 217-A. Ter conjunção
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena- reclusão, de 8
(oito) a 15 (quinze) anos. § I 0 Incorre na mesma pena quem pratica as açóes descritas no caput
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento
para a prática do ato, Oll que, por qualquer OUtra Causa, não pode oferecer resistência".
Grosso modo, esta nova figura delituosa do art. 217-A corresponde à antiga violência presumida do revogado art. 224 do CP. Porém, o que antes era tratado pelo Código Penal como
hipótese de violência presumida passa a figurar como crime autônomo. Todavia, é certo dizer
que a criação desse tipo penal inédito continuará a despertar debate doutrinário e jurisprudencial quanto ao caráter relativo ou absoluto da antiga presunção de violência.
33

É nesse sentido a lição de BITENCOURT: Tratado de direito penal, 4: parte especial- dos crimes contra a dignidade sexual até das crimes contra a fé pública. 6• ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 52.

34

STJ, 6• Turma, REsp 1.353.575/PR, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/12/2013.
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É sabido que, durante anos, houve fundada controvérsia acerca da natureza da presunção
de violência nos crimes sexuais em relação ao menor de 14 a:1os, prevista no revogado art. 224,
alínea "a", do Código Penal. Na doutrina, sempre rrevaleceu o entendimento de que referida
presunção teria natureza relativa:15
Nesse caso, provando o órgão ministerial que o ~gente havia mantido conjunção carnal
com menor de 14 anos, ter-se-ia como presumida a violência, elementar do crime de estupro.
No entanto, como essa presunção tinha natureza relariva, abria-se ao acusado a possibilidade de
provar que a presunção de violência pensada pelo legislador do Código Penal de 1940 não estava
presente no caso concreto, ou seja, que a presumida insdéncia do menor de 14 anos em relação
aos atos sexuais (innocentia consil!i) não estava presente, seja por força de grande experiência sexual que a vítima apresentava, seja por aparentar ser ma:or de 14 anos, tendo tomado a iniciativa
quanto à prática do ato sexual.
Na jurisprudência, apesar de um julgado isolado da Suprema Corte e outro da 3" Seção
do STJ em sentido contrário, 36 sempre predominou o entendimento de que referida presunção
teria natureza absoluta. Assim, tendo o órgão ministerial demonstrado que ocorrera conjunção
carnal com menor de 14 anos, rinha-se como provado o deliro de estupro, sendo presumida a
violência. Na visão jurisprudencial, como a presunçãc absoluta não admite prova em sentido
contrário, mesmo que o acusado comprovasse que a menor tinha ampla e irrefutável experiência
sexual, que tinha maturidade suficiente para consen:ir validamente em relação à prática de atos
sexuais, ainda assim seria condenado pela prática do referido delito. 37
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.015 em 7 :le agosto de 2009, o art. 224 do Código Penal foi revogado. Mesmo assim, há quem entenda que, ante a extraordinária evolução
comporramental da moral sexual contemporânea, a.pesar da supressão da previsão expressa da
presunção de violência, a interpretação mais racion:::l deve ser no sentido de se examinar caso a
caso, para se constatar, in concreto, as condições pes.;oa ts de cada ofendida, o seu grau de conhecimento e discernimento da conduta humana ora ir"criminada. 3 "
3S

Segundo Luiz Flávio Gomes, a presunção de violência, ;e considerada absoluta, estaria em conflito com o
moderno Direito penal da culpa, e com os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa. (Presunção
de violência nos crimes sexuais. São Paulo: Editora Revista dcs Tribunais, 2001).

36

"O estupro pressupõe constrangimento de mulher à conjunção car~al, mediante violência ou grave ameaça
art. 213 do CP. A presunção desta última, por ser a vitim3 menc-r de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos au'os a aparência física e mental, tratar-se de pessoal
com idade superior a 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausênca de configuração do tipo penal. Alcance dos
arts. 213 e 244, alínea a, do CP". (STF, 2' Turma, HC 73.662. ReL Min. Marco Aurélio, DJ 20/09/1996). Ao julgar fato
ocorrido durante a vigência do art. 224 do CP, por entender qu= se tratava de presunção relativa, a 3' Seção do STJ
inocentou um homem da acusação de estupro por ter mantido relações sexuais consentidas com três meninas,

menores de 14 e maiores de 12 anos, uma vez que, por serem prostitutas, possuíam experiência sexual: STJ, 3'
Seção, EREsp 1.021.634/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/11/2011, DJe 23/03/2012.
37

STF, 1~ Turma, HC 81.268/DF, Rei. Min. Sepúlveda Perten·:e, DJ 16/11/2002 p. 8. Na mesma linha: STF, 1' Turma,
HC 93.263/RS, Rei. Min. Cármen Lúcia, DJe 065 10/04/2008; STF, 2~ Turma, HC 99.993/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 24/11/2009, DJe 232 10/12/2009. Ainda no sentido da naturt=za absoluta da presunção de violência nos
casos de estupro contra menor de catorze anos cometidos 3ntes da vigência da Lei 12.015/09: STF, 1' Turma,
HC 105.558/PR, Rei. Min. Rosa Weber, j. 22/0S/2012, DJe 113 :1/06/2012; STF, 1~ Turma, HC 109.206/RS, Rei. Min.
Luiz Fux, j. 18/10/2011, DJe 217 14/11/2011; STF, 1• Turma, ;c 97.052/PR, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 16/08/2011,
DJe 176 13/09/2011; STF, 2• Turma, HC 101.456/MG, Rei. Min Eros Grau, j. 09/03/2010, DJe 76 29/04/2010.

38

É nesse sentido a posição de Bitencourt: Tratado de direito penal, 4: parte especial- dos crimes contra a dignidade
sexual até dos crimes contra a fé pública. 6• ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 98. No mesmo contexto, para Nucci,
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A nosso ver, como foi criada figura deliruosa autônoma, passa a haver um critério objetivo
para a tipificação do crime de estupro de vulnerável do art. 217:A, caput, do CP, qual seja, a
idade da vítima. Logo, se o agente tiver conhecimemo de que a vítima era menor de 14 (catorze)
anos à época do crime, o simples fato de com ela mant<:-r conjunção carnal caracteriza o crime de
estupro de vulnerável, pouco importando o fato de a vítima ter se prostituído anteriormente. 39
Parece caminhar nesse sentido o entendimento juisprudencial, consoante deixa entrever o
seguinte acórdão da 2" Ti.trma do STF: "Ambas as Turmas desta Corte pacificaram o entendimento de que a presunção de violência de que trata o arcigo 224, alínea "a" do Código Penal é absoluta.
A violência presumida foi eliminada pela Lei no 12.015/2009. A simples conjunção carnal com
menor de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais de perquirir se houve ou
não violência. A lei consolidou de vez a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal"."'
Como o fato de a vítima ser menor de 14 (caton.e) anos passa a funcionar como elementar do estupro de vulnerável, caso o agente desconheça esse fato, e seu erro esteja plenamente
justificado pelas circunstâncias de fato, caracterizado estará o erro de tipo, com a consequente
exclusão do dolo e da culpa do agente. Ainda que se trate de erro evitável, como o referido delito
não admite a modalidade culposa, a conduta também será considerada atípica, nos termos do
art. 20, caput, do Código Penal.to'
Superada esta questão, convém destacar que a ':..ei no 12'.015109 também teve o cuidado
de alterar a Lei dos Crimes Hediondos para rotular wmo hediondo o estupro de vulnerável em
qualquer uma de suas modalidades. Por força da nova redação conferida ao art. 1°, inciso VI, da
Lei n° 8.072/90, será considerado hediondo o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput
e§§ 1°, 2°, 3° e 4°), consumado ou tentado. A menção ao§ 2° do art. 217-A do Código Penal
deve ser desconsiderada, visto que a causa de aumer.to de pena que constava desse dispositivo
acabou sendo vetada pelo Presidente da República.
o nascimento da nova figura delituosa não tornará sepulta a discussão acerca do caráter relativo ou absoluto
da anterior presunção de violência. Diz o autor: "pode·se CJnsiderar o menor, com 13 anos, absolutamente vul-

nerável, a ponto de seu consentimento para a prática sexJal ser completamente inoperante, ainda que tenha
experiência sexual comprovada? Ou será possível considerar relativa a vulnerabilidade em alguns casos especiais,

avaliando-se o grau de conscientização do menor para a prática sexual? Essa é a posição que nos parece acertada,
A lei não poderá, jamais, modificar a realidade e muito menos afastar a aplicação do princípio da intervenção
mínima e seu correlato princípio da ofensividade". (NUCCI, Guilherme de Souza, Crimes contra a dignidade sexual:
comentários à Lei 12,015, de 7 de agosto de 2009. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 37),
39

Nessa linha: GRECO, Rogério, Código Penal comentado, 3' edição, Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2009, p. 614. Segundo
Cleber Mason (op, cit. p, 817), para a caracterização do crime do art, 217-A, basta a realização de conjunção carnal
ou outro ato libidinoso com a vitima, inclusive com a sua anuência. De fato, a vulnerabilidade do ofendido implica a
invalidade do seu consentimento, com sua desconsideração pela lei e pelos operadores do Direito,

40

STF, 2' Turma, HC 101.4S6/MG, Rei. Min, Eros Grau, j 09/C3/2010, D!e 76 29/04/2010,

41

Como adverte Badaró, "a questão do erro quanto ao elemento constitutivo do tipo penal liga-se, exclusivamente,
à idade da vitima, Outros fatores como: a vitima já ter mantido relações sexuais anteriormente com o acusado,
com quem passou a conviver em concubinato; não ser inccente, ingênua e totalmente desinformada a respeito
do sexo; ser leviana e ter concordado com a conjunção carnal; ter mantido relações sexuais anteriormente com
outros homens; são, em princípio, irrelevantes para a conc'iguração do erro de tipo. O elemento do tipo não é a
inocência da vitima ou seu desconhecimento sobre se >:o, mas sim não ser ela maior de 14 anos, É sobre o elemento
idade da vitima- ou a existência de alienação ou debilidade mental, ou ainda qualquer outra impossibilidade de
oferecer resistência- que deverá incidir o erro. Eventualmente, a vitima levar uma vida sexual desregrada ou se
oferecer para o ato sexual pode ser um elemento que tenh; levado o agente a supor que ela era maior de 14 anos,
por não serem tais condutas normais em menores de tal idade, De qualquer forma, porém, o erro será sempre
quanto à idade, ainda que decorrente de outros dados ligados ao comportamento sexual da menor". (BADARÓ,
Gustavo Henrique, Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 357/359),
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O crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal abrange não
apenas a conjunção carnal, mas também a prática de outro ato libidinoso. Libidinoso é o ato lascivo, voluptuoso, que objetiva prazer sexual. Para que se possa falar em ato libidinoso diverso da
conjunção carnal, não há necessidade de introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal
ou anal da vítima. Por isso, há de se considerar consumado o crime de estupro de vulnerável
quando o agente, com o intuito de satisfazer sua lascívia, começa a passar as mãos no corpo nu
de vítima menor de 14 (quatorze) anos, ainda que esta venha a fugir do local antes da prática de
atos mais invasivos. Aws libidinosos diversos da conjunção carnal praticados conrra vítima de
tenra idade são capazes de provocar graves consequências psicológicas à criança, devendo, pois,
ser punidos com mais rigor 42

3.7. Epidemia qualificada pelo resultado morte.
Nos mesmos moldes do que ocorre com os crimes de roubo e extorsão, o art. 1°, inciso VII,
da Lei n° 8.072/90, também considera hediondo o crime doloso de epidemia apenas quando
qualificado pelo resultado morte (CP, art. 267, § 1°).
No enranro, ao contrário do latrocínio (CP, art. 157, § 3°, in fine) e do crime de extorsão
seguida de morte (CP, art. 158, § 2°), nos quais o resultado agravador pode ser atribuído ao
agente tanto a título de dolo quanto a título de culpa, o delito de epidemia qualificada pelo
resultado morte é exemplo de crime preterdoloso, o que significa dizer que o resultado morte só
pode ser atribuído ao agente a tÍtulo de culpa. Em outras palavras, o crime do arr. 267, § 1°, do
CP, demanda a presença de dolo de perigo na conduta antecedente - causar epidemia-, e culpa
no resultado consequenre (se do fato resulta morte).
Como o art. 1°, inciso VII, da Lei n° 8.072/90, faz menção apenas ao crime de epidemia
com resultado morte (CP, art. 267, § 1°), conclui-se que o tipo penal de epidemia, em sua modalidade simples (CP, art. 267, caput), não é considerado hediondo, raciocínio que também se
aplica à modalidade culposa prevista no art. 267, § 2°, do CP.

3.8. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais.
No segundo trimestre do ano de 1998 veio à tona o escândalo da falsificação de remédios:
à época, o governo descobriu a falsificação de inúmeros medicamentos, desde a pílula de farinha Microv!ar, o anribiótico Amoxil, até o remédio para o câncer de próstata Androcur. Assim,
nos mesmos moldes do que já ocorrera em relação ao homicídio praticado em atividade típica
de grupo de extermínio e homicídio qualificado, mais uma vez o Direito Penal foi chamado
a intervir, dando à população um falso sentimento de tranquilidade, como se, num passe de
mágica, o simples fato de um crime ser rotulado como hediondo tivesse o condão de pôr fim à
referida prática delituosa.
Surge, então, a Lei n°9.695/98, com vigência em data de 21 de agosto de 1998, transformando em crime hediondo a seguinte figura delituosa: "falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (Art. 273, caput e§ 1°, § 1°-A e
§ 1°-B, com a redação dada pela Lei n° 9.677, de 2 de julho de 1998)". De se notar que o art. 1°,
VII-B, da Lei n° 8.072/90, com redação determinada pela Lei n° 9.695/98, não faz menção à
42

Nesse contexto, referindo-se, todavia, ao antigo crime de atentado violento ao pudor com violência presumida: STJ, 6ª Turma, REsp 1.309.394/RS, Rei. Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 3/2/2015, DJe 20/2/2015.
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figura delituosa prevista no art. 273, § 2°, do CP, o que significa dizer que a modalidade culposa
de falsificação de remédios não é considerada hedionda.
A inserção dessa figura delituosa como crime hediondo não passou imune às críticas. Isso
porque a figura hedionda em análise abrange não apenas a falsificação de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais, como também de cosméticos e saneantes (CP, art. 273, § 1°-A).
A verdade é que, sob o ponto de vista de ofensividade à saúde pública, bem jurídico tutelado
pelo crime do art. 273 do Código Penal, não se pode querer equiparar produtos destinados a fins
terapêuticos ou medicinais a meros cosméticos, isto é, produtos que servem ao embelezamento
ou à preservação da beleza, ou a simples saneantes, produtos voltados para a higienização e desinfecção ambiental, sobretudo se levarmos em consideração a pena cominada ao referido delito:
reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. Por isso, pensamos que o art. 273, § 1°-A, do
Código Penal, deve ser objeto de interpretação restritiva para que se possa considerar típica apenas a falsificação de cosméticos e saneantes que efetivamente sejam dotados de potencialidade
lesiva contra a saúde pública e não qualquer cosmético. 13
Não por outro motivo, concluiu a Corte Especial do STJ ser inconstitucional o preceito
secundário do art. 273, § 1°-B, V, do CP ("reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa"),
devendo-se considerar, no cálculo da reprimenda, a pena prevista no capttt do art. 33 da Lei
11.343/2006 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena
do respectivo §4°. Na visão do STJ, impõe-se ao legislador o dever de observância do princípio
da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente.
Abre-se, com isso, a possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa
em matéria penal. Sendo assim, em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade
e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5°, LIV), é imprescindível a atuação do
Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena de "reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos,
e multa" abstratamente cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1°-B, V, do CP, referente ao
crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de
procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for comparado, por exemplo, com o crime de
tráfico ilícito de drogas (notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública), percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, § 1°-B, do CP,
sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que, apesar de ter aumentado a
pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a possibilidade de redução da reprimenda, quando
aplicável o § 4° do art. 33, de 1/6 a 2/3. Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno
traficante pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E mais: é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos. De mais a mais, constata-se que a pena
mínima cominada ao crime ora em debate excede em mais de três vezes a pena máxi1pa do
homicídio culposo, correspondc a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso simples,
é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave, enfim, é mais grave
do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro, situação que gera
gritante desproporcionalidade no sistema penal. A ausência de relevância penal da conduta, a
desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do ~gir convergem para que se conclua
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A título de exemplo, há casos concretos de pessoas que sofreram queimaduras seríssimas após se submeterem
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pela falta de razoabJidade da pena prevista na lei, tendo em vista que a restrição da liberdade
individual não pode ser excessiva, mas compatível ~ proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. 44

3.9. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável.
Às vésperas da realização da Copa do Mundo no Brasil, o Congresso Nacional resolveu introduzir mais um crime hediondo ao rol taxativo do art. 1° da Lei n° 8.072/90: o favorecimento
da prostituição ou de outra forma de exploraçí.o sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no art. 218-B, caput, e§§ 1° e 2°, do Código Penal. Referido crime já constava do
Código Penal no ac. 218-B, porém com ncmen iuri.: diverso: "favorecimento da prostituição ou
outra forma de exploração sexual de' vulne:ável". Com o advento da Lei n° 12.978, que entrou
em vigor no dia 22 le maio de 2014, para além la nudança do nome jurídico do art. 218-B do
CP, também foi acrescentado ao art. 1° da Lei n° 8.072/90 o inciso VIII para rotular tal crime
como hediondo.
Acrescentado ao Código Penal pela Lei n° l2.CJ5/09, e revogando tacitamente o crime anteriormente definidJ no art. 244-A do Est<.rutJ da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90),
o art. 218-B funciona como uma modalidade es?ecíii.ca do crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, dpi:i.-:adc· no art. 228 do Código Penal. A diferença
entre os dois delitos diz respeito à qualidade da -,·írima: neste, são as pessoas com idade igual ou
superior a 18 (dezoito) anos e mentalmente saudáv~is; no crime do art. 218-B, são os menores
de 18 (dezoito) anos e as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do aro sexua', conquanto maiores de idade. O delito do
art. 218-B restará caracterizado se tais peswas fcxem submetidas, induzidas ou atraídas à prostituição ou outra forma de exploração sexual, se homer a facilitação de tais práticas, ou, ainda, se
alguém impedir ou dificultar o abandono de tais atividades. Prostituição é a atividade habitual
na qual aros sexuais são negociad,os em tro-:a C.e pagamento, não apenas monetário. A expressão
"exploração sexual'' funciona como verdaC.eiro demento normativo do tipo, cujo conceito deve
ser ser obtido mediante a valoração do interprete da lei penal.
O art. 218-B, § 1°, do CP, dispõe que também deve ser aplicada a pena de multa se o crime
for praticado com c- fim de obter vantagem econôm.ca. Logo, se há uma modalidade qualificada
para a hipótese em que o crime for praticado o:om o fim de obter vamagem econômica, é evidente que este "especial fim de agir" não faz pare do tbo básico do caput do art. 218-B, que restará
caracterizado ainda que não haja qualquer inrenção de lucro por parte do agente.
Consoante di, posto no art. 218-B, § 2°, do C', incorre nas mesmas penas:
I - quem pratica a conjunção carnal ou outro aro libidinoso com alguém menor de 18 e
maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo: trata-se de crime acessório, pois
pressupõe a prática do deliro previsto no caput do art. 218-B. O crime sob comento restará
caracterizado tão somente quando houver a prática de conjunção carnal ou outro aro libidinoso
com alguém meno: de 18 e maior de 14 sLbmerido à prostituição ou outra forma de exploração
sexual. Por isso, é indispensável que o agente tenha consciência da idade da vítima, evitando-se a responsabilidade penal objetiva. Diversamente do caput do art. 218-B, que também faz
44
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referência às pessoas maiores de 18 (c.ezoiw) anos, porém desprovidas do necessário discernimento para a prática do ato em virtude de enfermidade ou deficiência mental, o art. 218-B, § 1°,
I, faz referência apenas aos menores de 18 e maiores de 14. Por consequência, se a conjunção
carnal (ou outro ato libidinoso) for Fati::ada com pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental, logo, sem o necessário discernimento para a prática do ato, o correto juízo de
tipicidade deve ser feito à luz do crime do:: estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, § 1°,
pouco importando o fato de a vítima encontrar-se submetida à prostituição ou outra forma de
exploração sexual;

li - o proprietário, o gerente ou ::> responsável pelo local em que se verifiquem as paráticas
referidas no caput deste artigo: cuida-se de forma qualificada do crime outrora denominado de
casa de prostituição, previsto no art. 229 do CP, cuja pena é sensivelmente mais elevada em virtude da situação de maior vulnerabilidade da pessoa submetida à prostituição ou exploração sexual.
O cliente que conscientemente ~e so:rvc da prostituição de adolescente, com ele praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso, incorre no tipo previsto no inciso I do § 2° do
art. 218-B do CP, ainda que a vitim<- seja atuante na prostituição e que a relação sexual tenha
sido eventual, sem habitualidade. 0<_ análise da previsão típica do art. 218-B do CP, especialmente do inciso I do § 2°, extrai-se que o fato de já ser a vítima corrompida, atuante na prostituição, é irrelevante para o tipo peLai. :-:-:to se pune a provocação de deterioração moral, mas
o incentivo à atividade de prostituiçío, ~nclusive por aproveitamento eventual dessa atividade
como cliente. Pune-se não somente cuem atua para a prostituição do adolescente - induzindo,
facilitando ou submetendo à prática ou, ainda, dificultando ou impedindo seu abandono-, mas
também quem se serve desta atividade. Trata-se de ação político-social de defesa do adolescente,
mesmo contra a vontade deste, pretendendo afastá-lo do trabalho de prostituição pela falta de
quem se sirva de seu atendimento. A condição de vulnerável é no tipo penal admitida por critério biológico ou etário, neste último caso pela constatação objetiva da faixa etária, de 14 a 18
anos, independentemente de demon.srra:;:áo concreta dessa condição de incapacidade plena de
auto-gestão. O tipo penal, tampouco, faz qualquer exigência de habitualidade da mantença de
relações sexuais com adolescente su.::>tn•ctido à prostituição. Habitualidade há na atividade de
prostituição do adolescente, não nos comaws com aquele que de sua atividade serve-se. Basta
único contato consciente com adolescente submetido à prostituição para que se configure o
crime. A propósito, não tem relaçãc• cc:11 a hipótese em análise os precedentes pertinentes ao
art. 244-A do ECA, pois nesse caso é c:dgida a submissão (condição de poder sobre alguém) à
prostituição (esta atividade sim, corr habitualidade). No art. 218-B, § 2°, I, pune-se outra ação,
a mera prática de relação sexual com adolescente submetido à prostituição- e nessa conduta não
se exige reiteração, poder de mando, ou introdução da vítima na habitualidade da prostituição. 45

3.10. Genocídio.
A Lei n° 2.889/56, que define -:: pune o crime de genocídio, tipifica 3 (três) condutas delituosas distintas, a saber:
''Art. 1°. Quem, com a intençá::> d.~ destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico,
racial, ou religioso, como tal: a) matar membros do grupo; b) causar lesão grave à integridade física
ou mental de membros do grupo; c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência
45
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capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para
outro grupo. Será punido: com as penas do art. 121, § 2°, do Código Penal, no caso da letra a; com
as penas do art. 129, § 2°, no caso da letra b; com as penas do art. 270, no caso da letra c; com as
penas do art. 125, no caso da letra d; com as penas do art. 148, no caso da letra e". 46
"Art. 2°. Associarem-se mais de três pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo
anterior: Pena - metade da cominada aos crimes ali previstos".
"Art. 3°. Incitar, direta e publicamente, alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata
o art. 1°: Pena - metade das penas ali cominadas. § 1o A pena pelo crime de incitação será a
mesma de crime incitado, se este se consumar; § 2° A pena será aumentada de 113 (um terço)
quando a incitação for cometida pela imprensa".
De acordo com o art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.072/90, reputa-se hediondo o crime
de genocídio previsto nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889/56, tentado ou consumado. Ao se
referir expressamente aos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889/56, a Lei n° 8.072/90 rotula como
hediondo não apenas o crime de genocídio propriamente dito, previsto no art. 1°, mas também
os delitos de associação para fins de genocídio (Lei n° 2.889/)6, art. 2°) e de incitação ao genocídio (Lei n° 2.889/56, art. 3°).
Ao contrário do que ocorre com o crime de associação criminosa (CP, art. 288, com redação dada pela Lei n° 12.850/13) e com outros delitos de associações (v.g., Lei n° 11.343/06,
art. 35), que não tem natureza hedionda, vez que não listados no rol taxativo do art. 1° da Lei
dos Crimes Hediondos, a associação para a prática do genocídio é rotulada como crime hediondo pelo art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.072/90.
Por fim, atente-se para o necessário cotejo entre o art. 2° da Lei n° 2.889/56 e o art. 8°
da Lei n° 8.072/90, que prevê que será de 3 (.três) a 6 (seis) anos de reclusão a pena prevista no
art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Ora, considerando-se que, por força do art. 1°,
parágrafo único, da Lei n° 8.072/90, o crime de associação para a prática de genocídio previsto
no art. 2° da Lei n° 2.889/56 também é considerado crime hediondo, a ele deve ser aplicada a
pena cominada no art. 8° da Lei n° 8.072/90, que prevê a pena de três a seis anos de reclusão
para toda forma de associação para a prática de crime hediondoY

3.10.1. Distinção entre o crime de genocídio e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio.
O homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio não se confunde com o
crime de genocídio previsto na Lei n° 2.889/56, senão vejamos:
a) no homicídio de grupo de extermínio, o objetivo do agente não é o de destruir o grupo,
no todo ou em parte, mas sim o de eliminar apenas alguns de seus integrantes, daí por que o
46

Cuida-se, o crime de genocidio, de tipo remissivo, isto é, aquele que remete a outra figura ti pica para que se
saiba a sanção cominada ao delito.
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crime estará caracterizado ainda que .uma única vítima seja morta. De seu turno, o crime de
genocídio pressupõe o dolo específico de destruir, no todo ou em parte, determinado grupo;
b) desde que presente a impessoalidade da conduta delituosa, a atividade típica de grupo de
extermínio pode visar pessoa integrante de qualquer espécie de grupo (v.g., social, racial, econômico, étnico, etc.). O crime de genocídio, por sua vez, tem como sujeito passivo apenas grupo
nacional, étnico, racial ou religioso (Lei n° 2.889/, art. 1°, caput);
c) o crime de homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio é obrigatoriamente cometido mediante a morte de alguém (CP, art. 121, caput). Em sentido diverso,
consoante disposto na Lei n° 2.889/56, o delito de genocídio pode ser praticado não apenas
através da morte de membros do grupo, como também por meio da causação de lesão grave à integridade física ou mental de seus integrantes, pela sujeição intencional do grupo a condições de
existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, pela adoção de medidas
destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo ou pela transferência forçada de crianças
do grupo para outro grupo;
d) como o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio é crime doloso
contra a vida, a competência para o processo e julgamento é do Tribunal do Júri. Apesar de ser
possível que o crime de genocídio seja praticado mediante morte de membros do grupo (Lei n°
2.889/56, art. 1°, "a"), não se trata de crime doloso contra a vida, pois, na verdade, o bem jurídico tutelado pela referida lei tem natureza supranacional - preservação da pessoa humana -,
qualquer que seja o seu grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Por isso, o delito deve ser julgado por um juiz singular. Todavia, caso esse delito de genocídio seja praticado mediante morte
de membros do grupo, em circunstâncias semelhantes de tempo e de lugar, e com o mesmo
modus operandi, o agente deverá responder pelos diversos homicídios- em continuidade delitiva
(CP, art. 71) -e pelo crime de genocídio, em concurso formal impróprio (CP, art. 70, 2• parte),
não sendo possível a aplicação do princípio da consunção. Nesse caso, a série de continuidade
delitiva dos crimes dolosos contra a vida será processada e julgada por um Tribunal do Júri, que
exercerá força atrativa em relação ao crime conexo de genocídio, tal qual dispõe o art. 78, inciso
I, do Código de Processo Penal. 48
Art. 2~. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
1- anistia, graça e indulto;

11- fiança. (Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007)
§ ! 0 A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.
(Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007)
§ 2° A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos),
se reincidente. (Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007)
§ 3° Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade. (Redação dada pela Lei no I 1.464, de 2007)
§ 4° A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos
crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso
de extrema e comprovada necessidade. (Incluído pela Lei no 11.464, de 2007)
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4. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS.
Consta do art. 5°, inciso XLIII, da Cor.stinição Federal, que "a lei considerará inafiançáveis e insuscetÍ\·eis de graça ou anistia a prátic::. da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos c:•mo crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, poden:io ç•;itá-lcs, se omitirem".
Como o constituinte inseriu a conjunção aditiv-a "e" logo após fazer referência à tortura, ao
tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na s~qc.ência, aos crimes definidos como hediondos,
depreende-se que, tecnicamente, tais deli:os não pedem ser rotulados como hediondos. Logo,
como o dispositivo constitucional deterrnir..a que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crfnu.-o: equ;parados a hediondos.
A justificati\·a para o constituinte origir:uio t=r separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondo; está diretamente relaciona·:'..a à necessidade de assegurar maior estabilidade
na consideração destes últimos como crimes oais ~everamente punidos. Em outras palavras, a
Constituição Federal autoriza expressamer:.te ·~ue Lma simples Lei Ordinária defina e indique
quais crimes serão considerados hediondc·s. No e:1t<.nto, para os crimes equiparados a hediondos,
o constituinte não deixou qualquer margem de di~cricionariedade para o legislador ordinário,
na medida em que a própria Constituição Fed~ca~ ji. impõe tratamento mais severo à tortura, ao
tráfico de drogas e ao terrorismo.

4.1. Tortura.
O primeiro dispositivo legal que tipifico·.1 o crime de tortura no ordenamento pátrio foi
o art. 233 do Estatuto da Criança e do Adcba:n:e (Lei n° 8.069/90): "Submeter criança ou
adolescente sob sua autoridade, guarda 0.1 vigLânc_a a tortura".
Como o tipo penal em questão consagra-•l c.m tipo penal aberto, sem definir expressamente o que seria to~tura, nem tampouco it·.dic::c o> diversos meios de execução do delito, houve
questionamentos acerca de uma possível viohçãc ao princípio da legalidade, em sua garantia da
taxatividade. A controvérsia foi levada à 3up~=:t1l Corte, que considerou válido o tipo penal do
art. 233 da Lei r. 0 8.069/90. Aos olhos do Su.prem:>, os instrumentos internacionais de direitos
humanos - em particular, a Convenção de NoYa York sobre os Direitos da Criança (1990), a
Convenção contra a Tortura, adotada pe~a Í-'..ss~n:bleia Geral da ONU (1984), a Convenção
Interamericana contra a Tortura, concluída ~m Cartagena (1985) e a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José é1 Costa Rica), formada no âmbito da OEA (1969)
-permitiriam a integração do tipo penal em questão, a partir do reforço do universo conceitual
relativo ao termo 'tortura'. 49
•
Posteriormente, entra em vigor a Lei n·: :;•.455.'97, que não só revogou o art. 233 da Lei 11°
8.069/90, como também passou a tipificar o crim-": de tortura no ordenamento jurídico pátrio
nos seguintes termos: "Art. 1° Constitui crirr,e d~ mrtura: I- constranger alguém com emprego
de violência ou grave ameaça, causando-lhe s :.frimento físico ou mental: a) com o fim de obter
informação,,d,eclaração ou confissão da vitima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou
49

STF, Pleno, HC 70.389/SP, Rei. Min. Celso de fAel':>, j. 23/06/1994, DJ 10/08/2001. No mesmo contexto: Piovesan, Flávia. A incorporação, a hierarquia e o impa.:-to do! tratados internacionais de proteção das direitos humanos no direito brasileiro, in Piovesan, Flávia, E Gorle;, Luiz flávio (org.), O sistema interamericano de proteção
dos direitos húmanos e o direito brasileiro. Sã·J Fao.. lo· Ec. RT, 2000. p. 176.
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omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial ou religiosa; li- submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo. Pena- reclusão, de dois a oito ar_os. § 1° Na mesma pena incorre quem submete
pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da
prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. § 1° Aquele que se omite
em face dessas condutas, quando tinha o de·;er de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de
detenção de um a quatro anos. § 3° Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a
pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4° Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; li - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 60 (sessenta) anos; Ill -se o crime é cometido mediante sequestro".

4.2. Tráfico ilícito de drogas.
Embora referida na Constituição (art. :;.o, inciso XLIII), na Lei dos Crimes Hediondos
(art. 1°, caput), a expressão tráfico ilícito de entorpecentes não consta expressamente da Lei n°
11.343/06, na medida em que a nova lei de drogas, assim como a amerior (Lei no 6.368/76),
não traz um crime cujo nomen iuris seja ''tráfi:o de drogas".
De modo a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, pode-se milizar como subsídio
a interpretação dada pela jurisprudência na v~gência da Lei n° 6.368/76, que sempre entendeu
que o tráfico abrangeria apenas as condutas dos artigos l l e 13. A conduta de associação para o
tráfico, então constante do art. 14 da Lei n° 6.368/76, não era crime equiparado a hediondo. 50
Na nova lei de drogas (Lei n° 11.343/06), porranto, encontra-se o crime de tráfico de drogas previsto nos artigos 33, caput, e§ 1°, e 34, excluído desse conceito o art. 35, que traz a figura
da associação para fins de tráfico.
Insere-se também no conceito de wífico de drogas o delito de financiamento ao tráfico,
previsto no art. 36 da Lei n° 11.343/06. Antes da Lei n° 11.343/06, aquele que financiasse o tráfico de drogas ou de maquinários responderia pelo mesmo crime que o traficanre, em concurso
de agentes (CP, art. 19, capu~). Com a intenção de punir mais severamente aquele que financia
o tráfico, a nova lei de drogas insere as condutas em tipos distintos, trazendo, assim, mais uma
exceção pluralista à teoria rnonista. 51 Logo, ap~sar de o financiamento estar inserido em dispositivo diverso, somos levados a crer que tal figu~a também se equipara ao "td.fico de drogas", sob
pena de patente violação ao princípio da proporcionalidade. Dito de outra maneira, a lei não
pode levar a interpretações absurdas: se o delito previsto no art. 33 é crime hediondo, é inegável
que tal atributo também se estende ao delito mais grave, financiamento ao tráfico, sobretudo se
levarmos em consideração que, neste, o móvel do agente é a obtençáo de bens, direitos e valores
com a prática do tráfico de drogas por terceiro.
O tipo penal previsto no art. 37 da Lei L 0 11.343/06 ("Colaborar, como informante, com
grupo, organização, ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e§ 1°, e 34 desta Lei") também deve ser rotulado como equiparado a hediondo.
50

STF, 1ª Turma, HC 83.017/RJ, Rei. Min. Carlos Britto, DJU 23/04/2004 p. 24. E ainda: STF, 2ª Turma, HC 83.656/
.AC, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 20/04/2004, DJ 28/CS/2004.
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No Código Penal há outros exemplos de exceções pluralistas à teoria monista: arts. 12.4/126; 317/333; 318/334
; 342, § 1º/343.
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Afinal, este informante, que colabora com grupo destinado ao tráfico de drogas, concorre inegavelmente para a prática do tráfico de drogas, daí por que esta conduta delituosa também deve
ser equiparada a hedionda. 52
Todo esse raciocínio acaba sendo corroborado a partir da leitura do art. 44, caput, da Lei de
drogas, que, à semelhança das restrições previstas na Lei n° 8.072/90 para os crimes hediondos e
equiparados, estabelece uma série de vedações para os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34
a 37 da Lei 11.343/06 (v.g., insuscetibilidade de graça, indulto, anistia, etc.), a significar, portanto,
que tais delitos seriam equiparados a hediondos, ou seja, ao tráfico de drogas (CF, art. 5°, XLIII).
Em outras palavras, se a tais delitos foi estabelecida uma série de restrições, algumas delas próprias dos crimes hediondos e equiparados, somos levados a acreditar que, à exceção do
art. 35 (associação para fins de tráfico), que jamais foi considerado equiparado a hediondo na
vigência da Lei anterior (art. 14 da Lei n° 6.368/76), os delitos citados no art. 44, caput, da Lei
n° 1 I .343/06 (art. 33, caput, e § 1°, art. 34, art. 36 e art. 3 7) são tidos como "tráfico de drogas".
Aliás, a simples incidência de uma causa de diminuição de pena em relação a tais delitos,
como ocorre, por exemplo, com o chamado tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4°, não
tem o condão de afastar sua natureza hedionda. Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, "a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/2006
não tem o condão de afastar a equiparação constitucionalmente estabelecida entre o delito de
tráfico ilícito de drogas e os crimes hediondos. Consequentemente, deve a execução da reprimenda, nesses casos, pautar-se pela Lei n° 8.072/90". 53
Interpretando-se a contrario sensu o art. 44 da Lei n° 11.343/06, não podem ser rotulados
como "tráfico de drogas" e, portanto, equiparados a hediondos, os crimes previstos nos arts. 28
(porte ou cultivo de drogas para consumo próprio), 33, § 2° (auxílio ao uso), 33, § 3° (uso compartilhado), 38 (prescrição ou ministração culposa) e 39 (condução de embarcação ou aeronave
após o uso de drogas). Por mais que a Lei n° 11.343/06 não defina expressamente quais seriam
os crimes de tráfico de drogas, não se pode perder de vista que a palavra tráfico está vinculada
à ideia de comércio, mercancia, trato mercantil, negócio fraudulento, etc. Assim, não se pode
querer atribuir a natureza de tráfico de drogas à conduta daquele que divide com outrem um
cigarro de maconha (Lei n° 11.343/06, art. 33, § 3°), sob pena de rotularmos como equiparado
a hediondo um crime cuja pena cominada é de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

4.3. Terrorismo.
Em termos doutrinários, afigura-se válida a definição de terrorismo trazida por René Ariel
Dotti, segundo o qual "o terrorismo pode ser definido como a prática do terror como ação
política, prócurando alcançar, pelo uso da violência, objetivos que poderiam ou não ser estabelecidos em função do exercício legal da vontade política. Suas características mais destacadas
são: a indeterminação do número de vítimas; a generalização da violência contra pessoas e coisas; a liquidação, desativação ou retração da vontade de combater o inimigo predeterminado;
52

No sentido de que os crimes dos arts. 36 (financiamento) e 37 (colaboração como informante) devem ser considerados hediondos, por serem formas de participação no tráfico de drogas, as quais foram objeto de tipificação legal
autônoma (casos de exceção pluralística à teoria monfstica do concurso de agentes): JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique. Legislação penal especial. Vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 395).
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STJ, 5~ Turma, HC 169.036/MS, Rei. Min. laurita Vaz,j. 16/06/2011, DJe 28/06/2011.
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a paralisação da vontade de reação da população; e o sentimento de insegurança transmitido
principalmente pelos meios de comunicação". 54
Discute-se, no entanto, se o crime de terrorismo está (ou não) previsto no ordenamento
jurídico. Há quem entenda que o delito de "terrorismo" está previsto no art. 20 da Lei n°
7.170/83, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Eis o teor
do referido dispositivo legal: "Art. 20. Devastar, saquear, extorquir; roubar, sequestrar, manter
em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de
terrorismo por inconformismo político ou para obcenção de fundos destinados à manutenção de
organizações políticas clandestinas ou subversivas". 5 5
Apesar de parte da doutrina sustentar que o crime de terrorismo estaria previsto nesse
dispositivo legal, no qual o legislador se vale da denominada interpretação analógica, já que,
inicialmente, enumera formas de terrorismo como devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, etc., para, depois, fazer menção à expressão genérica atos de terro1·ismo, justificadas pelo
inconformismo político ou para a obtenção de fundos voltados à manutenção de organizações
políticas clandestinas ou subversivas, parece-nos que o elemento normativo atos de terrorismo
constante do art. 20 da Lei n° 7.170/83 é tão vago e elástico que não permite ao julgador, por
ausência de uma adequada descrição do conteúdo fático desse ato, enquadrar qualquer modalidade da conduta humana. Logo, o crime do art. 20 da Lei n° 7.170/83 não pode ser tratado
como terrorismo, sob pena de evidente violação ao princípio da taxatividade (mdlum crimen
nu/la poena sine lege certa). 56
Por outro lado, a edição da Lei 10.744, de 9 de outubro de 2003, que dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados terroristas, atos
de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo, também não traz a
definição do crime de terrorismo. Apesar de a referida lei trazer um conceito de ato terrorista em
seu art. 1°, § 4° ("Entende-se por ato terrorista qualquer ato de uma ou mais pessoas, sendo ou
não agentes de um poder soberano, com fins políticos ou terroristas, seja a perda ou dano dele
resultante acidental ou intencional"), daí não se pode inferir a tipificação do deliro de terrorismo.
Em que pese a falta de previsão legal do tipo penal do terrorismo no ordenamento pátrio,
diversos governos, preocupados com a gravidade do problema, subscreveram várias Convenções comprometendo-se a combatê-lo. Dentre elas, podemos destacar: a) Convenção Relativa
às Infrações e a Certos outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves (1963) - Dec. 66.520,
de 30 de abril de 1970; b) Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves
(1970) -Decreto 70.201, de 24 de fevereiro de 1972; c) Convenção para a Repressão de Atos
Ilíciros Contra a Segurança da Aviação Civil (1971) - Dec. 72.383, de 20 de junho de 1973; d)
Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, Inclusive os Agentes Diplomáticos (1973)- Dec. 3.167, de 14 de setembro de 1999;
e) Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns (1979) - Dec. 3.517, de 20 de junho
de 2000; f) Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares (1980) - Dec. 95, de 16
54

Terrorismo e devido processo legal. RCEJ, ano VI, Brasília, set. 2002. p. 27-30.
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É nesse sentido a lição de Antônio Scarance Fernandes: Considerações sobre a Lei 8.072/90, de 25 de julho
de 1990- Crimes Hediondos", RT 660, p. 261, 1990.
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É essa a posição de Alberto Silva Franco: Crimes hediondos: anotações sistemáticas à Lei ng 8.072/90. 4• ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 109.
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de abril de 1991; g) Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que
Prestem Serviço à Aviação Civil Internacicnal (1988) - Dec. 2.611, de 2 de junho de 1998;
h) Convenção para a Supressão de Atos Il~gais contra a Segurança da Navegação Marítima
(Roma, 1988); i) Protocolo para a Supressão de atos Ilegais contra a Segurança de Plataformas
Fixas Localizadas na Plataforma Continental (Roma, 1988); j) Convenção para a Marcação de
Explosivos Plásticos para Fins de Detecção (1991) - Dec. 4.021, de 19 de novembro de 2001;
k) Convenção Internacional sobre a Supressão de Atenrados Terroristas com Bombas (1997)
- Dec. 4.394, de 26 de setembro de 2002; l) Convenção Internacional para a Supressão do
Financiamento do Terrorismo (Nova York. 1999); m) Resolução 1.373 (2001) do Conselho de
Segurança das Nações Unidas - Decreto 3.976, de 18 de outubro de 2001_5 7
Se, pelo menos por ora, o crime de t-::rrorismo não é tipificado no ordenamento jurídico
pátrio, é certo que o tema já é objeto de preocupação por parte do Congresso Nacional. De faro,
o Anteprojeto do novo Código Penal ora em tramitação no Congresso Nacional (PLS 236/12)
trata desse crime no Título que versa sobre as infrações contra a paz pública, onde também são
tipificados os crimes de financiamento de terrorismo (art. 240) e de favorecimento pessoal de
terrorismo (art. 241). Se acaso aprovado o referido Anteprojeto, o que, hoje, é uma possibilidade
bastante remota, o crime de terrorismo passará a ser definido nos seguintes termos: "Art. 239.
Causar terror na população mediante as ccmdutas descritas nos parágrafos deste artigo, quando:
I -tiverem por fim forçar autoridades públicas, nacionais ou estrangeiras, ou pessoas que ajam
em nome delas, a fazer o que a lei não exige ou deixar de fazer o que a lei não proíbe; Il- tiverem
por fim obter recursos para a manutenção de organizações políticas ou grupos armados, civis
ou militares, que atuem contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; ou III - forem
motivadas por preconceito de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, sexo, identidade ou orientação sexual, ou por razões políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. § 1a Sequestrar ou
manter alguém em cárcere privado; § 2° Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou
trazer consigo explosivos, gases tóxicos, v~nenos, conteúdos biológicos ou outros meios capazes
de causar danos ou promover destruição ~m massa; § 3° Incendiar, depredar, saquear, explodir
ou invadir qualquer bem público ou privado; § 4° Interferir, sabotar ou danificar sistemas de
informática e bancos de dados; ou § 5° Sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com grave
ameaça ou violência a pessoas, do conrole, total ou parcial, ainda que de modo temporário,
de meios de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais
onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia
e instalações militares: Pena - prisão, de oito a quinze anos, além das sanções correspondentes
à ameaça, violência, dano, lesão corporal ou morte, tentadas ou consumadas". Ainda segundo
o texto constante do Anteprojeto, "não ·:onstitui crime de terrorismo a conduta individual ou
coletiva de pessoas movidas por propósicos sociais ou reivindicatórios, desde que os objetivos e
meios sejam compatíveis e adequados às .1a finalidade" (art. 239, § 7°).
57

Na Resolução nº 1.566, de 8 de outubro de 2004, o Conselho de Segurança da ONU definiu terrorismo como
sendo a prática de: "(... )atos criminosos, indusive contra civis, cometidos com a intenção de causar a morte ou
lesões corporais graves ou de tomar reféns com o propósito de provocar um estado de terror na população em
geral, em um grupo de pessoas ou em determinada pessoa, intimidar a uma população ou obrigar a um governo
ou a uma organização internacional a realizar um ato, ou se abster de rea-izá-lo" (ONU, 2004).
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5. VEDAÇÁO À CONCESSÃO DE ANISTIA, GRAÇA E INDULTO.
5.1. Anistia.
Espécie de indulgência soberana, a anis:i<. deve ser compreendida como o esquecimento
jurídico da infração penal e tem por objew tines definidos como crimes, e não pessoas. Pode
ser concedida antes ou depois da condenação, fQdendo ser total ou parcial. Tem o condão de
extinguir todos os efeitos penais, inclusive o :>re;s..1posto de reincidência. Subsiste, no entanto,
a obrigação de indenizar.
Recai sobre o Congresso Nacional, por oeio de lei federal, a competência para a concessão
da anistia (CF, art. 48, VIII), que terá o condác de extinguir a punibilidade (CP, art. 107, II),
independentemente da aceitação dos anistiad:>s, sendo certo que, uma vez concedida, não pode
ser revogada.
Geralmente, a anistia é concedida pelo C)ngresso Nacional apenas em relação a crimes
políticos, militares ou eleitorais. Nesse sentido, basta ver o exemplo da Lei no 12.505/11, que
concedeu anistia aos crimes militares e infra;:ões disciplinares conexas praticados por policiais
e bombeiros militares de diversos Estados da Federação que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho. No entanto, não há vedação à concessão da anistia a todo e qualquer deliw, inclusive crimes de natureza comum. Por
isso mesmo, o constituinte originário teve o cuidado de vedar a concessão da anistia aos crimes
hediondos e equiparados (CF, art. 5°, XLIII). vedação esta que, obviamente, também consta da
Lei dos Crimes Hediondos (art. 2°, I).

5.2. Graça.
A graça tem por objeto crimes de natureza comum e é concedida pelo Presidente da República, por Decreto, a um indivíduo determin;;.do, condenado irrecorrivelmente, provocando a
extinção da punibilidade (CP, art. 107, li).
Apesar de a Constituição Federal fazer me:::1çáo expressa à graça ao vedar sua concessão aos
crimes hediondos e equiparados (art. 5°, XLIII/, a mesma Constituição Federal não mais consagra
essa espécie de clemência soberana como insóturo autônomo. Nesse sentido, basta atentar para o
quanto disposto no art. 84, XII, da Carta :V~agna, que prevê que compete ao Presidente da República conceder indulto, sem que haja qualquer referência à graça. Por isso, a graça acaba sendo
tratada pela doutrina majoritária como espécie ee indulto individual. Em síntese, pode-se dizer
que, na hipótese de concessão de perdão ;;. um (mico condenado, ter-se-á graça; na hipótese de o
perdão abranger um grupo indeterminado dt ccodenados, fala-se apenas em indulto.
De acordo com o art. 188 da Lei de Ex~:ução penal, a concessão do indulto individual
pode ser postulada por petição do condenado. por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrariYa (Lei de Execução Penal, art. 188).

5.3. Indulto.
A terceira e última espécie de indulg~ncia soberana é o indulto propriamente dito, ou
indulto coletivo, que se dirige a um grupo indefinido de condenados, sendo delimitado pela
natureza do crime e quantidade de pena aplica.:ia, além de outros requisitos objerivos e subjetivos porventura listados em Decreto expedi.:io pelo Presidente da República, sobre quem recai
a competência para sua concessão (CF, art. 8"=. XII), a qual, todavia, pode ser delegada a seus
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ministros (CF, art. 84, parágrafo único). Há quem se refira à outra modalidade de indulto, o indulto parcial, também conhecido como comultação de pena, que não tem o condão de causar
a extinção da punibilidade, provocando apenas a diminuição da pena a ser cumprida.
Ao se referir às vedações aos crimes hediondos e equiparados, o art. 5°, XLIII, da Constituição Federal, faz menção apenas à anistia e à graça, deixando de mencionar expressamente o
indulto. Por esse motivo, parte da doutrina sustenta que, ao ampliar as vedações para os crimes
hediondos e equiparados, proibindo a concessão do indulto em seu art. 2°, I, o legislador da Lei
n° 8.072/90 teria incorrido em flagrante inconstitucionalidade. De mais a mais, como a Constituição Federal se refere à competência exclusiva do Presidente da República para conceder
indulto (art. 84, XII), sem estabelecer quaisquer limitações em virtude da natureza da infração
penal, não poderia o legislador ordinário estabelecer uma vedação material não ressalvada expressamente pela Carta Magna.
Prevalece, no entanto, o entendimento de que a expressão graça a que se refere o art. 5°,
XLIII, da Constituição Federal, deve ser objeto de interpretação extensiva para também abranger a vedação da concessão de indulto, já que as duas causas extintivas da punibilidade são
espécies de clemência soberana, com a única diferença de que aquela é concedida de maneira
individualizada e esta para um grupo indeterminado de condenados. Destarte, a proibição de
um instituto- graça (indulto individual) -permite ao legislador infraconstitucional a proibição
do outro - indulto coletivo. Consequentemente, ao se referir à competência do Presidente da
República para a concessão do indulto, o art. 84, XII, da Carta Magna, refere-se não apenas à
concessão do indulto coletivo como também à concessão do indulto individual (graça). 58
Nessa linha, entende o Supremo que é constitucional o art. 2°, I, da L. 8.072/90, porque,
nele, a menção ao indulto é meramente expletiva da proibição de graça aos condenados por
crimes hediondos ditada pelo art. 5°, XLIII, da Constituição. Na Constituição, a graça individual e o indulto coletivo - que ambos, tanto podem ser totais ou parciais, substantivando,
nessa última hipótese, a comutação de pena - são modalidades do poder de graça do Presidente
da República (art. 84, XII) -que, no entanto, sofre a restrição do art. 5°, XLIII, para excluir a
possibilidade de sua concessão, quando se trata de condenação por crime hediondo. 59
De todo modo, ainda que se queira arguir a inconstitucionalidade do art. 2°, I, da Lei n°
8.072/90, no tocante à vedação da concessão de indulto, como a competência para conceder o
indulto é do Presidente da República, se acaso constar do Decreto Presidencial eventual restrição à concessão do referido benefício aos autores de crimes hediondos e equiparados, não é dado
ao Poder Judiciário ampliar sua concessão a tais delitos, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes (CF, art. 2°). A título de exemplo, o Decreto n° 7.873/12, que concedeu
indulto natalino e comutação de penas, dispõe expressamente que tais benefícios não alcançam
'as pessoas condenadas p~r crime de tortura ou terrorismo, por tráfico ilícito de droga ou por
58

No sentido de que o inciso I do art. 22 da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 52,
XLIII, da Constituição Federal, destacando, ademais, que o art. 52, XLIII, da Constituição, que proíbe a graÇa,
gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da.Lei
Maior: STF, Pleno, HC 90.364/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/10/2007, DJe 152 29/11/2007.
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STF, 1~ Turma, HC 81.565/SC, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/02/2002, DJ 22/03/2002. No sentido de não
ser possível o deferimento de indulto a acusado condenado p.or tráfico ilícito de drogas, ainda que tenha sido
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 42, da Lei n2 11.343/2006, já que remanesce a
tipicidade do crime: STJ, 6~ Turma, HC 167.825/MS, Rei. Min. Alderita Ramos de Oliveira - Desembargadora
convocada do TJ/PE -, j. 16/08/2012.
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crime hediondo (art. 8°, I, II, e III). Ora, como a concessão de indulto aos condenados a penas
privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República
(CF, art. 84, XII), haveria evidente usurpação dessa atribuição constitucional se acaso o Poder
Judiciário ampliasse a concessão da referida benesse a tais delitos. 60
Outrossim, na medida em que a comutação de pena (diminuição da pena) é tida como
espécie de indulto - indulto parcial -, também se revela inadmissível sua aplicação a crimes
hediondos e equiparados. Nessa linha, como já se pronunciou a 1a Turma do Supremo, "a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena).
Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo
-prevista no art. 2°, I, da Lei n° 8.072/90- abrange também a comutação". 61
Especificamente em relação ao crime de tortura, especial atenção deve ser dispensada ao
art. Io, § 6°, da Lei n° 9.455/97: "o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia". Como se percebe, ao contrário da Lei dos Crimes Hediondos, que veda expressamente
a concessão da anistia, da graça e do indulto (Lei n° 8.072/90, art. 2°, I), a Lei n° 9.455/97
proíbe apenas a graça e a anistia. Em face da omissão da proibição do indulto, parte da doutrina
sustenta que, por se tratar de norma especial e posterior, o art. 2°, I, terceira figura, da Lei n°
8.072/90, teria sido tacitamente revogado pela Lei no 9.455/97. Logo, condenados pela prática
de crimes hediondos, tráfico de drogas e terrorismo também fariam jus ao indultoY
A despeito desse entendimento doutrinário, sob o argumento de que a proibição do indulto
decorre diretamente da Constituição Federal, que, ao vedar a graça em seu art. 5°, XLIII, também estaria por vedar implicitamente o indulto, há precedentes do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que é vedada a concessão de indulto aos condenados pela prática do crime de
tortura, ou qualquer outro crime hediondo e equiparado. 63
Por fim, em relação ao chamado indulto humanitário, ou seja, aquele concedido por
razões de grave deficiência física ou em virtude de debilitado estado de saúde, prevalece na
doutrina o entendimento de que a referida causa extintiva da punibilidade pode ser concedida
inclusive para condenados por crimes hediondos ou assemelhados, hipótese à qual não seria
aplicável a vedação do art. 2°, I, da Lei n° 8.072/90. Por força do princípio da humanidade,
até mesmo condenados por crimes de especial gravidade têm o direito de padecer seu estado
doentio em sossego ou de preparar-se para a morte com dignidade, notadamente nas hipóteses
60

No sentido de que anistia, indulto, graça e comutação de pena constituem.objeto do exercício do poder dis·
cricionário do Presidente da República, cujo Decreto pode, observando as limitações constitucionais, prever a
concessão do benefício apenas a condenados que preencham certas condições ou requisitos: STF, 2ª Turma,
HC 96.431/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 14/04/2009, OJe 089 14/05/2009.
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STF, 1• Turma, HC 103.618/RS, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2010, OJe 213 05/11/2010. E ainda: STF, 1ª Turma,
HC 81.567/SC, Rei. Min.llmar Galvão,j. 19/02/2002, OJ 05/04/2002; STF, 2ª Turma, HC 81.402/SC, Rei. Min. Nel·
son Jobim, j. 18/12/2001, DJ 31/05/2002; STF, 1• Turma, HC 81.410/SC, Rei. Min. Sydney Sanches, j. 19/02/2002,
DJ 21/06/2002.
Nesse sentido: GONÇALVES, Victor EdÚàrdo Rios. Crimes hediondos, tóxicos, terrorismo, torturo. 3ª ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2004. p. 106.
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No sentido da inconstitucionalidade da possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por cri·
mes hediondos, de torturo, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente
do lapso temporal da condenação: STF, Pleno, ADI 2.795 MC/DF, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. 08/05/2003,
DJ 20/06/2003.
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em que os cuidados médicos não possam ser prestados no próprio estabelecimento penal. 64 A
título de exemplo, o próprio Decrero n° 7.873/12 autoriza expressamente a concessão do indulto
natalino às pessoas com paraplegia, tetrap~egia ou cegueira, desde que tais condições não sejam
anteriores à prática do delito, mesmo que a condenação seja referente à prática de crime de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos (Dec. 7.873/12, art. 1°, inciso X, alínea
"a", c/c art. 8°, parágrafo único).
Sem embargo do entendimento doutrinário, há precedentes da 2• Turma do Supremo no
sentido de que não é possível o deferiment:> de indulto humanitário a réu condenado por tráfico
de drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da
Lei 11.343/2006, porquanro se trata de circunstância que não altera a natureza hedionda do
crime. Na visão daquele órgão colegiado, a proibição do art. 5°, XLIII, da CF, seria aplicável ao
indulto individual e ao indulto coletivo. 65

6. LIBERDADE PROVISÓRIA.
A liberdade provisória funciona como medida cautelar que permite ao investigado (ou
acusado) permanecer em liberdade durante o curso da persecução penal, desde que cumpra determinados vínculos. O direito à liberdade provisória tem fundamento constitucional no art. 5°,
inciso LXVI, segundo o qual ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir
a liberdade provisória, com ou sem fiança. Como consectário lógico da regra de tratamento que
deriva do princípio da presunção de inocência, cuida-se de verdadeiro direiro subjetivo do cidadão preso frente ao Estado, quando ausentes razões de cautela, e não de um poder discricionário
atribuído ao juiz, que não pode impor uma prisão cautelar sem a necessáÍ-ia motivação judicial. 66
Antes do advento da Lei n° 12.403/11, a liberdade provisória funcionava apenas como uma
medida de contracautela que substituía 2 prisão em flagrante - nunca a preventiva e a temporária, com as quais era incompatível -, se presentes determinados pressupostos e sob determinadas condições de manutenção da liberdade. Funcionava, pois, tão somente como sucedâneo
da prisão em flagrante. Nessa hipótese, ~m que a liberdade provisória funciona como medida
de contracautela, que ainda subsiste coo o advento da Lei n° 12.403/11 (CPP, art. 310, III),
o acusado posro em liberdade fica submetido a certas obrigações que o vinculam ao processo
e ao juízo, com o escopo de assegurar sua presença aos atos do processo sem a necessidade de
que permaneça privado de sua liberdade. Daí se dizer que é provisória, pois a liberdade não é
definitiva, encontrando-se sujeita a condições resolutórias, que podem acarretar sua revogação.
Quando a liberdade provisória funciona como medida de contracautela substitutiva da
prisão em flagrante, é errado dizer que a revogação da liberdade provisória acarreta a restauração
de anterior prisão em flagrante. É evidente que o descumprimento das obrigações a que o agente
ficou submetido acarretará a revogação da liberdade provisória. Mas isso não significa dizer que
haverá o necessário e obrigatório recolhi:nento à prisão. Na verdade, no caso de descumprimento das obrigações impostas, cabe ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares
ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 282, § 4°). Destarte, descumprida
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LEAL, João J.osé. A Lei nº 8.072/90- LCH e a proibição do indulto humanitário, Boletim IBCCrim, nº 147, fevereiro
de 2005.
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Editora Lumen Juris, 2007. p. 99.
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a obrigação assumida pelo agente por ocasião de_ concessão da liberdade provisória, não há falar
em restauração de flagrante, até mesmo porque •J próprio art. 310, inciso II, do CPP, demonstra
que a finalidade cautelar do flagrante esgota-se precisamente na sua função probatória.
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, a liberdade provisória deixa de funcionar tão
somente como medida de contracautela substitutiva da prisão em flagrante e passa a ser também
medida autônoma, que visa evitar justamente a decretação de qualquer estado prisional. Apesar
de o legislador não se valer dessa expressão no art. 319 do CPP, fica evidente que a liberdade
provisória agora também pode ser adotada corr.o providência cautelar autônoma, com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão ali elencadas. Veja-se que tais
medidas cautelares são alternativas à prisão, podendo ser impostas mesmo se o acusado estiver
em liberdade desde o início da persecução penal, como condição para que assim permaneça.
Essa liberdade provisória, aliás, pode ser converrida em prisão preventiva, ex vi do art. 312,
parágrafo único, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao acusado.
Tal modificação da natureza jurídica da liberdade provisória é confirmada pela própria
colocação da fiança dentre as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, an. 319, VIII). Isso
confirma que, doravante, a fiança pode ser concedida independentemente de prévia prisão em
flagrante, enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória (CPP, art. 334), quando
o juiz verificar sua necessidade para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
A nova redação do art. 321 do CPP também comprova essa nova natureza emprestada à
liberdade provisória. Inserido que está no Capítulo VI - "Da liberdade provisória com ou sem
fiança" -, o arr. 321 prevê que o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código, quando considerar que tais medidas são suficientes para produzir
o mesmo resultado que a prisão preventiva- garantia de aplicação da lei penal, tutela da investigação ou da instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais. 67
Em síntese, por força das mudanças prodJzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11, a liberdade
provisória deixa de ser tratada apenas como medida de conrracautela substitutiva da prisão em
flagrante, e passa a ser dotada também de feição cautelar, desempenhando o mesmo papel que é
atribuído à prisão cautelar, porém com menor grau de sacrifício da liberdade de locomoção do
agente. Sua aplicação pode se dar de duas formas: 68
a) poderá o juiz condicionar a manutencão da liberdade do acusado ao cumprimento de
uma das medidas elencadas no art. 319, sob pena de decretar a prisão preventiva, quer originalmente (art. 311/c/c art. 312), quer como sanção processual, justificada pela verificada insuficiência da medida menos gravosa para proteção de interesse ameaçado (CPP, art. 282, I), decorrente
do descumprimento da providência cautelar alternativa (CPP, art. 282, § 4°);
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Mesmo antes do advento da Lei n• 12.403/11, Artônio Scarance Fernandes já criticava a natureza jurídica de
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b) poderá o juiz substituir anterior prisão em flagrante, preventiva ou temporária, por uma
das medidas cautelares diversas da prisão arroladas no art. 319, que funcionarão como alternativas para obviar a providência extrema, somente justificada ante a constatação de que essa
medida seja igualmente eficaz e idônea para alcançar os mesmos fins (CPP, art. 282, I), porém
com menor custo para a esfera de liberdade do indivíduo.

6.1. Liberdade provisória com ou sem fiança, cumulada, se for o caso, com as
medidas cautelares diversas da prisão.
Como deixa entrever a própria Constituição Federal (art. 5°, LXVI), há, fundamentalmente, duas espécies de liberdade provisória: com ou sem fiança. Desde que evidenciado o periculum
libertatis e o fumus comissi delicti, ambas podem ser concedidas com a aplicação cumulativa das
medidas cautelares diversas da prisão recentemente introduzidas nos arts. 319 e 320 do CPP
pela Lei n° 12.403/11: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência
a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de
ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de naturez.a econômica ou financeira,
internação provisória, fiança, monitoração eletrônica e retenção do passaporte quando for determinada a proibição de se ausentar do país.
Nos termos legais, a fiança deve ser compreendida como o pagamento em dinheiro ou a
entrega de valores ao Estado, de modo a assegurar ao investigado ou acusado o direito de permanecer em liberdade durante o curso da persecução penal. Seja como medida de contracautela
substitutiva da prisão em flagrante (CPP, art. 310, III), seja como medida cautelar autônoma
concedida ao acusado que estava em liberdade plena (CPP, art. 319, VIII), a fiança tem como
finalidade precípua assegurar o cumprimento das obrigações processuais do acusado, na medida
em que este, pelo menos em tese, tem interesse em se apresentar, em caso de condenação, para
obter a devolução da caução. Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.403/11, houve uma
ampliação das hipóteses de admissibilidade de concessão de liberdade provisória com fiança,
porquanto o art. 323 do CPP limitou-se a incorporar ao Código de Processo Penal apenas as
vedações constitucionais à fiança (racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático), sendo que o art. 324 do CPP deixou de prever qualquer requisito
relacionado com a quantidade de pena para considerar o crime inafiançável.
Por outro lado, com a reforma processual produzida pela Lei n° 12.403/11, o Código de
Processo Penal passou a prever a liberdade provisória sem fiança e com vínculos apenas nas
seguintes hipóteses:
a) liberdade provisória sem fiança nas hipóteses de descriminantes: de acordo com
o art. 310, parágrafo único, se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente
praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal
-estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular
de direito -, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante
termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Por força de interpretação extensiva, também se admite a concessão dessa liberdade provisória nas hipóteses de
exclusão da ilicitude previstas na Parte Especial do Código Penal (v.g., art. 128, incisos I e Il;
art. 142, incisos I, II e III; art. 146, § 3°, incisos I e II; art. 150, § 3°, incisos I e II, etc.). Apesar
de o dispositivo legal usar a expressão o juiz poderá, não se trata de mera faculdade do juiz, mas
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sim de direito público subjetivo do acusado, a ser concedido se presentes os pressupostos legais. 69
Em que pese o art. 310, parágrafo único, do CPP, fazer menção à expressão "se o juiz verificar",
não é necessário que o juiz tenha absoluta convicção de que o agente tenha praticado o fato acobertado por uma causa excludente da ilicitude. Por se tratar de medida de contracautela, não é
necessário um juízo de certeza em relação ao fomus comissi delicti, bastando a probabilidade de
que a descriminante esteja presente. Somente ao final do processo condenatório é que o juiz irá
acertar a certeza da ocorrência ou não da excludente de ilicitude.
O art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, limitou a concessão da liberdade provisória às causas excludentes da ilicitude, silenciando, todavia, quanto às causas
excludentes da culpabilidade. Esse silêncio, no entanto, não deve ser compreendido como um
silêncio eloquente, a significar que, em hipótese alguma, a liberdade provisória sem fiança possa
ser concedida diante de causa excludente da culpabilidade. Na verdade, ressalvada a hipótese
de inimputabilidade do art. 26, caput, do Código Penal, esta liberdade provisória sem fiança
do art. 310, parágrafo único, do CPP, também é aplicável quando o juiz verificar pelas provas
constantes do auto de prisão em flagrante ter o agente praticado o fato acobertado por uma
causa excludente da culpabilidade, como obediência hierárquica, coação moral irresistível, inexigibilidade de conduta diversa, etc. Ora, se o próprio Código de Processo Penal autoriza a absolvição sumária do agente quando o juiz verificar a existência manifesta de causa excludente da
culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade (CPP, art. 397, II), seria de todo desarrazoado
negar-se a concessão de liberdade provisória em tal hipótese.
Por fim, atente-se para o indispensável cotejo do art. 310, parágrafo único, com o disposto
no art. 314 do CPP, segundo o qual a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz
verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato ao abrigo de uma causa
excludente da ilicitude. Da comparação entre os dois dispositivos, conclui-se que, mesmo que
o agente deixe de comparecer a determinado ato do processo, a liberdade provisória concedida
com fundamento no art. 310, parágrafo único, do CPP, não poderá ser revogada, pois incabível
a prisão preventiva. A rigor, então, diante da impossibilidade de revogação da liberdade provisória do art. 310, parágrafo único, do CPP, já que incabível a decretação da preventiva, não
estamos diante de regime cautelar de liberdade provisória, porquanto ausente qualquer força
coercitiva a impor o comparecimento do agente aos atos processuais.
b) Liberdade provisória sem fiança por motivo de pobreza: de acordo com o art. 350,
caput, do CPP, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, nos casos em que couber fiança,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória sem
fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 e a outras ~edidas cautelares, se
for o caso. Réu pobre náo é necessariamente o mendigo ou o indigente. O conceito de miserabilidade pode ser extraído do art. 32, § 1°, do CPP: "Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder
prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou
da família". O ônus da prova quanto à situação de pobreza é do requerente. Por força do art. 350
do CPP, desde que o crime seja afiançável, e o agente não possa prestar a fiança por motivo de
pobreza, pode o juiz, e somente ele, conceder ap preso liberdade provisória sem fiança, mas com as
69
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mesmas obrigações da fiança: a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado
para atos do inquériro e da instrução criminal e para o julgamento; b) o acusado afiançado não
poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante; c) o acusado afiançado não poderá ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua
residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, o juiz poderá substituir
a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva.
Comparando-se a antiga redação do art. 350, caput, do CPP, com a nova, dada pela Lei n°
12.403/11, percebe-se que o legislador não tez menção expressa no referido dispositivo à prática
de nova infração penal como causa de revogaçãc do benefício. Esse silêncio não deve ser tido
como um silêncio eloquente, no sentido de se entender que, doravante, a prática de outra infração penal não acarretará a revogação do benefíci-). Em que pese o esquecimento do legislador,
se o beneficiado posto em liberdade por fo~ça do art. 350, caput, do CPP, volta a praticar nova
infração penal, fica evidente que a concessão do benefício da liberdade provisória sem fiança não
está sendo suficiente para tutelar a eficácia do processo, daí por que deve haver a substituição
por outra medida cautelar, ou, em último Clso, a ::onversão em prisão preventiva, nos termos do
art. 312, parágrafo único, do CPP.
c) revogada liberdade provisória sem fiança pela inexistência de hipótese que autorizasse a prisão preventiva (antiga redação do art. 310, parágrafo único): a antiga redação
do art. 310, parágrafo único, do CPP, tratava de hipótese de liberdade provisória sem fiança,
por meio da qual o juiz, após ouvir o Ministér:o Público, podia conceder ao preso liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, quando verificasse, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (CPP, art. 312). Essa hipótese de liberdade provisória
sem fiança foi inserida no Código de Processo Penal por meio da Lei n° 6.416, de 24 de maio
de 1977, e acabou por reduzir o instituto :ia fiança a uma quase absoluta inutilidade. Ora, se o
autor de um crime afiançável ou inafiançá·rel podia ser beneficiado pela liberdade provisória sem
fiança prevista na antiga redação do art. 310, parágrafo único, do CPP, com a única obrigação
de comparecer a todos os atos do processo, a fiança servia apenas para os crimes em que tal
benefício era vedado, e para que o autuado em flagrante delito pudesse ser posto em liberdade
com maior rapidez nas hipóteses de arbitramenco da fiança pela própria autoridade policial, eis
que, nesse caso, não havia necessidade de participação prévia do juiz e do Ministério Público.
Como se percebe, embora a inserção desse parágrafo único ao art. 310 do CPP pela Lei n°
6.416/77 tenha sido imprescindível em face da nova ordem constitucional, essa alteração fez com
que a fiança passasse de instituto central no regime da liberdade provisória a servir apenas para
pouquíssimas situações concretas, ficando superada, e para alguns inclusive tacitamente revogada, pela liberdade provisória sem fiança do antigo parágrafo único do art. 310 do CPP. Essa
incongruência e desproporcionalidade fin ainda mais patente quando se verifica que os vínculos
a que o agente ficava submetido com tal liberdade provisória eram menores que aqueles a que fica
submetido o agente afiançado (CPP, arts. 327 e 328). Por esses motivos, e objetivando valorizar a
fiança, a Lei no 12.403/11 pôs fim à liberdade provisória sem fiança do antigo parágrafo único do
art. 310 do CPP. De faro, a nova redação :lo art. 310, parágrafo único, refere-se à liberdade provisória sem fiança apenas para as hipóteses -~m que o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante,
que o agente pracicou o fato nas condições dos incisos I a Ill do art. 23 do CP. Portanto, com
as modificações produzidas pela Lei n° 12.403/11, a liberdade provisória sem fiança, e apenas
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com a obrigação de o acusado comparecer a todos os atos do processo, volta ao regime anterior à
vigência da Lei n° 6.416/77, ou seja, de aplicação exclusiva aos casos em que o juiz verificar ter o
agente praticado o fato sob o amparo de uma das causas excludentes da ilicitude.7°
Para as demais hipóteses, o juiz poderá conceder liberdade provisória, impondo as medidas
cautelares previstas no art. 319, observados os crítérios de necessidade e adequação do art. 282, I
e li, do CPP, quando considerar que tais medidas são suficientes para produzir o mesmo resultado que a prisão preventiva (CPP, art. 321, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11). Em
caso de descumprimento injustificado de alguma das obrigações ou medidas cautelares impostas, o juiz poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar
a prisão preventiva, desde que presentes os preswpostos do art. 312 do CPP.

6.2. Liberdade provisória proibida à luz do princípio tácito da individualização
da prisão.
Inúmeros dispositivos constitucionais e legais vedam a liberdade provisória, ora com e sem
fiança, ora apenas com fiança:
a) o art. 31 da Lei n° 7.492/86 veda a concessão de liberdade provisória com fiança aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional;
b) a prática do racismo, previsto na Lei n° 7.716/89, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (CF, art. 5°, LXII, c/c art. 323, I, do CPP);
c) a lei considerará crimes inafiançáveis e ir,suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogao. afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem (CF, art. 5°, XLIII, c/c art. 323, li, de CPP);
d) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático, com moldura na Lei n° 7.170/83, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, constitui crime inafiançável e imprescritível (CF, art. 5°, XLIV,
c/c art. 323, III, do CPP);
e) o art. 2°, inciso li, da Lei n° 8.072/90, c:m sua redação original, vedava a concessão de
liberdade provisória, com ou sem fiança, aos cernes hediondos e equiparados. Posteriormente,
a lei dos crimes hediondos foi alterada pela Lei n° 11.464/07, passando a vedar tão somente a
concessão de liberdade provisória com fiança (art. 2°, inciso li, da Lei n° 8.072/90);
f) o art. 7° da revogada Lei n° 9.034/95 vedava a concessão de liberdade provisória com ou
sem fiança aos agentes que tivessem intensa e éetiva participação na organização criminosa: a
nova Lei das Organizações Criminosas não tem dispositivo expresso proibitivo da concessão de
liberdade provisória;
g) o art. I 0 , § Go, da Lei n° 9.455/97, veda a concessão de liberdade provisória com fiança
ao crime de tortura;
h) o art. 3° da Lei n° 9.613/98, em sua redação original, vedava a concessão de liberdade
provisória com e sem fiança aos crimes de lavagem de capitais. Ocorre que a Lei n° 12.683/12,
com vigência em 10 de julho de 2012, reYogou o art. 3° da Lei n° 9.13/98. Logo, referido delito
70
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passa a admitir, em tese, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulada ou
não com as medidas cautelares diversas da prisão (v.g., suspensão do exercício de atividade de
natureza econômica ou financeira);
i) os arts. 14, parágrafo único, 15, parágrafo único, e 21, todos da Lei n° 10.826/03, vedavam a concessão de liberdade provisória em relação a certos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento; 71

j) o art. 44, caput, da Lei n° 11.343/06 veda a concessão de liberdade provisória, com ou
sem fiança, aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e§ 1°, e 34 a 37 da referida lei. 72
A questão tormentosa acerca de todos esses dispositivos é a seguinte: pode a lei ordinária
vedar, de maneira peremptória, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança? Pode o
legislador ordinário, independentemente de verificação pelo Poder Judiciário da necessidade de
manutenção da prisão cautelar, estabelecer de forma genérica e absoluta que determinado delito
é insuscetível de liberdade provisória, estabelecendo verdadeira prisão ex lege para aquele que foi
preso em flagrante?
Em relação aos crimes inafiançáveis listados pela própria Constituição - racismo, tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos
e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático -, não há maiores discussões quanto ao não cabimento de fiança, o que foi inclusive
reforçado com a nova redação do art. 323, incisos I, II e III. Em relação a esses delitos, não cabe
liberdade provisória com fiança, por imposição do próprio legislador constituinte originário.
Mas e a liberdade provisória sem fiança, cumulada, se for o caso, com as medidas cautelares diversas da prisão? Poderia o legislador ordinário vedá-la peremptoriamente? Ao longo dos
anos, sempre prevaleceu o entendimento de que não haveria qualquer inconstitucionalidade
nos citados dispositivos, sobretudo em virtude do teor da própria Constituição, segundo a qual
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com
ou sem fiança (CF, art. 5°, LXVI). Como o constituinte delegou ao legislador a possibilidade de
conceder (ou não) a liberdade provisória, a ele seria conferida certa discricionariedade para vedá-la em relação a crimes mais graves, sobretudo hediondos e equiparados. Assim, se a lei vedava a
concessão de liberdade provisória, fazendo uso do permissivo constitucional, não haveria razão
para se questionar a validade do dispositivo legal. 73
Ademais, havia quem dissesse que, nas hipóteses em que a própria Constituição Federal
veda a concessão de fiança, também estaria vedada, por consequência, a concessão de liberdade
provisória sem fiança. A título de exemplo, no julgamento do HC 93.302/SP, a la Turma do Supremo concluiu que a proibição de liberdade provisória nos casos de crimes hediondos e equiparados decorre da,própria inafiançabilidade·imposta pela Constituição da República à legislação
ordinária (art. 5°, inc. XLIII). Logo, seria irrelevante a existência, ou não, de fundamentação
71
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cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados, considerando-se suficiente para impedir a concessão da liberdade provisória a menção ao art. 5°, inc. XLIII, da
Constituição da República, e ao art. 44 da Lei n° 11.343/06.74
Esse entendimento, todavia, foi sendo gradativamente modificado. Isso porque, em virtude
do princípio da unidade da Constituição, o inciso LXVI do art. 5° da Carta Magna não pode
ser interpretado de maneira isolada dos demais dispositivos constitucion.ais que cuidam da prisão
cautelar. Em outras palavras, apesar de o inciso LXVI do art. 5° da Carta Magna parecer deixar
nas mãos do legislador ordinário a discricionariedade para vedar (ou não) a concessão da liberdade
provisória, não se pode perder de vista que a mesma Constituição contempla o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5°, LVII), bem como a regra de que toda e qualquer prisão antes
do trânsito em julgado de sentença condenatória tem natureza cautelar, ficando sua decretação
condicionada à ordem escrita e fundamentada de amoridade judiciária competente (art. 5°, LXI).
Em outras palavras, ao se restringir a liberdade provisória em relação a determinado delito,
estar-se-ia estabelecendo hipótese de prisão cautelar obrigatória, em clara e evidente afronta ao
princípio da presunção de não culpabilidade. De mais a mais, ao se vedar de maneira absoluta
a concessão da liberdade provisória, tais dispositivos legais estariam privando o magistrado da
análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar do agente, impondo verdadeira prisão
ex lege. Criar-se-ia, então, um juízo prévio e abstrato de periculosidade, feito pelo Legislador,
retirando do Poder Judiciário o poder de tutela cautelar do processo e da jurisdição penal, que
só pode ser realizado pelo magistrado a partir dos dados concretos de cada situação fática.
Ora, se o ato de prender em flagrante delito, constatada a situação de flagrância, está autorizado pela Constituição Federal, a manutenção da prisão em flagrante se baseia em necessidade
cautelar, cuja análise deve ser feita pela autoridade judiciária competente (CF, art. 5°, LXI). Daí
ser impossível se deferir ao legislador a análise da necessidade da prisão cautelar, afastando do
Poder Judiciário o poder geral de cautela que lhe é inerente. Não é dado ao legislador ordinário
legitimidade constitucional para vedar, de forma absoluta, a liberdade provisória. A manutenção
da prisão em flagrante deve, necessariamente, ser calcada em um dos motivos constantes dos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e, por força do art. 5°, XLI e 93, IX, da Constituição da República, o magistrado, ao negar a liberdade provisória, está obrigado a apontar os
elementos concretos que dão legitimidade à medida.
A própria redação conferida ao art. 310 do CPP pela Lei n° 12.403/11 confirma que a prisão
em flagrante deixa de ser motivo para que alguém permaneça preso durante toda a persecução
74
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penal, o que se afigura correto, porquanto a finalidade cautelar do flagrante, no tocante a seu
caráter processual, esgota-se precisamente na sua função probatória. Para que o acusado possa
permanecer preso, para além da evidência ela prova do crime e de indícios de autoria (/umus
comissi delicti), decorrentes da prisão em flagrante deliro em si, deve-se acrescentar outra e nova
fundamentação, confirmando a imprescind:bilidade da constrição à liberdade de locomoção
a partir da presença do suporte fático e normativo autorizadores da prisão preventiva à luz do
art. 282, I, do CPP (periculum libertatis). Deve o magistrado, por conseguinte, ao receber cópia
do auto de prisão em flagrante, examinar não só a legalidade da medida - para fins de eventual
relaxamento da prisão (CPP, art. 310, inciso 1) -,como também se há algum motivo que justifica a conversão fundamentada da prisão em f!agrante em preventiva (ou temporária).
Quando o art. 5°, inciso LVII, da Comtituição Federal, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de modo algum
afirma que o acusado deva, ao longo da fase investigatória e judicial, permanecer em liberdade e
que nenhuma tutela cautelar possa recair sobre ele. Afinal, a própria Constituição Federal permite a prisão cautelar nos casos de flagrante delito, bem como por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente (CF, an. 5°, LXI).
Na verdade, o que se pode extrair do princípio da presunção de inocência é a premissa
básica de que a liberdade do acusado, ao bngo do processo penal, configura a regra geral; a
permanência do acusado preso, a exceção. Outra premissa que decorre do citado princípio é a de
que as prisões cautelares não são com ele incompatíveis, desde que preservem seu caráter excepcional, não percam sua qualidade instrumental, estando a necessidade d'!- segregação cautelar
devidamente demonstrada em decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, à luz
das hipóteses listadas nos arts. 312 e 313 do CPP. Não se pode admitir, pois, que medidas de
cautela percam seu caráter instrumental, transformando-se em mecanismos de coerção pessoal
a funcionar como cumprimento antecipado de pena.7 5
Dispositivos que vedam pere,mptoriamente a concessão de liberdade provisória a quem foi
preso em flagrante, sem determinar ao mesmo tempo uma prisão preventiva obrigatória para
aqueles que estão respondendo ao processe em liberdade, criam uma situação no mínimo inusitada. Isso porque aquele que praticou o cime e foi preso em flagrante, quiçá inclusive porque
não tinha a intenção de se esquivar à aplicação da lei penal, irá permanecer preso ao longo do
processo em virtude da vedação à concessão da liberdade provisória. Por outro lado, se o mesmo
agente tivesse fugido para evitar o flagran:e, poderia responder ao processo em liberdade, caso o
juiz entendesse que não havia hipótese que autorizasse sua prisão preventiva. Parece-nos incompreensível essa desigualdade de tratamentc-.
A se admitir que a lei vede peremptoriamente a liberdade provisória, independentemente
de qualquer análise pelo poder judiciáric da necessidade de manutenção da prisão cautelar,
restaurar-se-á, de maneira transversa, a famigerada prisão preventiva obrigatória, de triste lembrança, revogada do Código de Processo Penal com a edição da Lei n° 5.349/67. Como observa
Maurício Zanoide de Moraes, a proibição da liberdade provisória "tem, a bem se ver, a mesma
finalidade polítjco-repressiva e inconstitucional da prisão obrigatória da redação original do
art. 312, dela se diferenciando apenas pc.rque, ao contrário de determinar a prisão de forma
obrigatória, proíbe a liberdade provisória de forma impositiva. É modo diverso de se cumprir
75
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a mesma finalidade inconsti•ucional: negar o direito à liberdade provisória e, com isso, violar a
presunção de inocência por antecipação automática de pena e sem possibilidade de exame judicial de proporcionalidade e justificação constitucional conforme o caso concreto". 76
Do mesmo modo, infirmar-se-ia a natureza cautelar da prisão provisória, pois a negativa
de concessão da liberdade provisória resultaria na manutenção de alguém no cárcere sem que
houvesse qualquer necessidade (CPP, art. 282, I). Em síntese, em um Estado Democrático de
Direito, que assegura o princípio da presunção de não culpabilidade, já não há mais espaço
para decisões como "indefiro a liberdade provisória com fundamento no art. 44, caput, da Lei no
11.343/06''. Definitivamente não. Se o juiz entende que o acusado deve ser mantido preso, deve
demonstrar a necessidade da privação cautelar de sua liberdade de locomoção. 77
Exatamente por tais motivos, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido
de que o fato de o crime ser hediondo, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória,
na medida em que qualquer prisão imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser dotada de natureza acautelatória, só pode ser determinada excepcionalmente,
e, quando estiver demonstrada sua necessidade a partir de dados concretos constantes dos autos.
Em caso concreto no qual o jornalista P.N. era acusado de matar sua namorada, também jornalista, concluiu o Supremo que a privação caucelar da liberdade, individual reveste-se de caráter
excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade, e não por
conta do clamor social provocado pelo delito. Para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, a prisão preventiva impõe, além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do
CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria), que se evidenciem,
com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa
extraordinária medida ·cautelar de privação da liberdade do acusado.78
Outra decisão importante acerca do assunto foi proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.112/DF, cujo pedido foi julgado procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do art. 21, todos da Lei n° 10.826/03 (Estatuto
do Desarmamento). Em relação aos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 da Lei n° 10.826/03,
que proibiam o estabelecimento de fiança para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de disparo de arma de fogo, respectivamente, considerou o Supremo desarrazoada a
vedação, ao fundamento de que tais delitos não poderiam ser equiparados a terrorismo, prática
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos (CF, art. 5°, XLIII). Asseverou-se,
ademais, cuidar-se, na verdade, de crimes de mera conduta que, embora impliquem redução no
nível de segurança coletiva, não podem ser igualados aos crimes que acarretam lesão ou ameaça
de lesão à vida ou à propriedade. Quanto ao art. 21 da Lei n° 10.826/03, que previa serem insuscetíveis de liberdade provisória os delitos capitulados nos artigos 16 (posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito), 17 (comércio ilegal de arma de fogo) e 18 (tráfico internacional de arma
de fogo), entendeu-se haver afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
devido processo legal (CF, art. 5°, LVII e LXI). Ressaltou-se que, não obstante a interdição à liberdade provisória tenha sido estabelecida para crimes de suma gravidade, liberando-se a franquia
76

MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura
normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
p. 431.
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STJ, 5~ Turma, HC 38.466/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 13/12/2004 p. 400.
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STF, 2• Turma, HC 80.719/SP, Rei. Min. Celso de Melo, DJ 28/09/2001 p. 37.
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para os demais delitos, a Constituição não permite a prisão ex lege, sem motivação, a qual viola,
ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5°, LV). 79
A 2• Turma do Supremo trilhou o mesmo caminho ao apreciar o disposto no art. 7° darevogada Lei n° 9.034/95. Em que pese a revogada Lei n° 9.034/95 ter sido editada em decorrência
da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo),
cláusulas inscritas nos textos de tratados internacionais que imponham a compulsória adoção,
por autoridades judiciárias nacionais, de medidas de privação cautelar da liberdade individual,
ou que vedem, em caráter imperativo, a concessão de liberdade provisória, não podem prevalecer em nosso sistema de direito positivo, sob pena de gravíssima ofensa à garantia constitucional
da presunção de inocência. Independentemente da gravidade do delito, a vedação apriorística de
concessão de liberdade provisória é incompatível com a presunção de inocência e a garantia do
due process, vez que o legislador não pode se substituir ao juiz na aferição da existência, ou não,
de situação configuradora da necessidade de utilização, em cada situação concreta, do instrumento de tutela cautelar penal. O magistrado, no entanto, sempre poderá, presente situação de
real necessidade, evidenciada por fatos que deem concreção aos requisitos previstos nos arts. 312
e 313 do CPP, decretar, em cada caso, quando tal se mostrar imprescindível, a prisão cautelar
da pessoa sob persecução penal .a''
Como desdobramento natural dessa posição jurisprudencial que vinha se firmando nos
Tribunais Superiores, foi editada a Lei n° 11.464/07, que, ao modificar a Lei dos Crimes Hediondos (art. 2°, II), passou a admitir expressamente a concessão de liberdade provisória sem
fiança aos crimes hediondos e equiparados. 81 Por suprimir a anterior proibição de liberdade
provisória (sem fiança), encontra-se superado o enunciado da Súmula n° 697 do Supremo ("A
proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento
da prisão processual por excesso de prazo").
Apesar do inconformismo de diversos setores da sociedade e da mídia diante da nova redação
da lei dos crimes hediondos, a modificação foi extremamente salutar. Isso porque, ao se permitir
em tese a concessão de liberdade provisória sem fiança aos autores de crimes hediondos, de modo
algum se está afirmando que todo e qualquer autor de crime hediondo e equiparado será colocado
em liberdade. Na verdade, admite-se a análise da imprescindibilidade da manutenção da prisão
cautelar do indivíduo, devendo o juiz apontar de maneira fundamentada a hipótese do art. 312
do CPP que justifica sua segregação, ou, caso contrário, que seja concedida ao preso a liberdade
provisória sem fiança, cumulada, se for o caso, com as medidas cautelares diversas da prisão.
Diante da nova redação dada à Lei dos Crimes Hediondos pela Lei 11° 11.464/07, dispositivos
como os do art. 7° da revogada Lei n° 9.034/95, art. 3°, caput, da Lei n° 9.613/98- hoje revogado
79

STF, Pleno, ADI 3.112/DF,:Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJU 26/10/2007, p. 28.

80

Medida cautelar deferida no HC 94.404/SP: Informativo no 516 do STF, Rei. Min. Celso de Mello, DJe 26/08/08.
Também no sentido de que a prisão preventiva só pode ser decretada se expressamente justificada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da
lei penal, sendo inviável, pois, que a simples referência ao art. 70 da revogada Lei no 9.034/95 sirva como justificativa idônea para a manutenção da custódia cautelar: STJ, 5~ Turma, REsp 772.504/PR, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 12/09/2006, DJ 20/11/2006, p. 357.
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A Lei no 11.464/07 ~imitou-se a reproduzir entendimento que já vinha se consolidando perante os tribunais,
in verbis: "A simples alegação da natureza hedionda do crime cometido pelo agente do delito não é, de per si,
justificadora do decreto de segregação cautelar, devendo; também, a autoridade judicial devidamente fundamentar e discorrer sobre os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal". (STJ, s~ Turma,
HC 51.438/MG, Rei. Ministra Laurita Vaz, j. 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 479).
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pela Lei n° 12.683/12-, e art. 44 da Lei n° 11.343/06, foram derrogados no tocante à vedação à
concessão de liberdade provisória sem fiança. De fato, se, pelo menos em tese, admite-se liberdade
provisória sem fiança para um crime hediondo de homicídio qualificado, latrocínio, ou estupro,
como se justificar a negativa da concessão de tal benefício a crimes menos graves, como, por exemplo, o tráfico de drogas? Reiteramos o quanto foi dito acima: de modo algum está se dizendo que
todo e qualquer agente preso em flagrante por um desses delitos será ·necessária e automaticamente
posto em liberdade. Afirma-se na verdade que, pelo menos em tese, será cabível a concessão da liberdade provisória, ficando a manutenção da prisão do agente condicionada à existência de decisão
judicial devidamente fundamentada, que aponte a necessidade de sua segregação cautelar.
Com o advento da Lei n° 11.464/07, em vigor desde 29 de março de 2007, foi suprimida
a proibição de concessão de liberdade provisória sem fiança aos crimes hediondos e equiparados, então prevista no art. 2°, inciso II, da Lei n° 8.072/90. Mas a Lei n° 11.464/07 também
derrogou em parte o art. 44 da Lei n° 11.343/06, seja porque com ela é incompatível, seja
porque cuidou inteiramente da matéria. O princípio a ser aplicado à hipótese é, portanto, o da
posterioridade, segundo o qual lei posterior revoga a anterior. Não se pode aplicar o princípio
da especialidade, porquanto este pressupõe a vigência concomitante de duas ou mais leis, aparentemente aplicáveis ao caso concreto. 82
Também não se pode concordar com o argumento de que a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos e assemelhados decorre da própria inafiançabilidade
imposta pela Constituição à legislação ordinária, a não ser que se admita equivocadamente que
há uma única hipótese de liberdade provisória em nosso ordenamento jurídico, a saber, a liberdade provisória com fiança.
Quando a Constituição se refere à inafiançabilidade para determinados delitos, a única conclusão que se pode extrair é a vedação da concessão de liberdade provisória com fiança. Não há
falar em proibição de aplicação da I iberdade provisória sem fiança, cumulada, se for o caso, com as
medidas cautelares diversas da prisão (à exceção da fiança), na medida em que não houve referência
expressa na Constituição- e é a própria Constituição que reconhece a existência do regime de liberdade provisória com ou sem fiança (art. 5°, LXVI). A impossibilidade de concessão de fiança a que
se refere a Constituição Federal quer significar apenas que a lei infraconstitucional não pode prever
como condição suficiente para a concessão da liberdade provisória o mero recolhimento da fiança.
Por isso, a prisão em flagrante não pré-exclui o benefício da liberdade provisória, mas, tão-só, a fiança como ferramenra da sua obtenção. Há de se considerar inválida, portanto, homologação de prisão em flagrante na qual o juiz se limite a negar a concessão de liberdade provisória
com base, apenas, no art. 44 da Lei n° 11.343/06, já que o juiz está submetido ao princípio
tácito ou implícito da individualização da prisão (não somente da pena), daí por.que é
obrigado a fundamentar a necessidade da manutenção do cárc-ere à luz das hipóteses previstas
nos arts. 312 e 313 do CPP."'
82

Nessa linha: GOMES, Luiz Flávio. "Para Primeira Turma da STF as "inimigos" devem ser processados sem garantias". Disponível em http://www.iuspedia.com.br. Consulta feita em 11 abril de 2008. Com entendimento semelhante: PACELLI {2008, p. 452). E ainda: BADARÓ, Gustavo Henrigue. Medidas cautelares no processo peno/:
prisões e suos o/ternotivas- comentários à Lei 12.403. de 04/05/2dil. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 268.
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STF, 2! Turma, HC 101.505/SC, Rei. Min. Eros Grau, j. 15/12/2009, DJe 27 11/02/2010. Com raciocínio idêntico:
STF, 2! Turma, HC 97.579/MT, Rei. Min. Eros Grau, j. 02/02/2010, DJe 86 13/05/2010; STF, 2! Turma, HC 96.041/
SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/02/2010, DJe 67 15/04/2010; STF, 2! Turma, HC 98.966/SC, Rei. Min. Eros
Grau, j. 02/02/2010, DJe 76 29/04/2010; STF, 2' Turma, HC 103.595/SP, Rei. Min. Ayres Britto, j. 07/02/2012,
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Um último argumento em favor da concessão de liberdade provisória ao crime de tráfico de
drogas não pode ser ignorado: em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão vedada a conllersáo em penas restritillas
de direitos, constante do § 4° do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei 11.343/2006. Sob o argumento
de que a vedação, em abstrato, da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos é incompatível com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5°,
XLVI), foi concedida a ordem em habeas corpus não para assegurar ao paciente a imediata substituição, mas para remover o obstáculo da Lei n° 11.343/06, devolvendo ao juiz da causa a tarefa de
aferir a presença das condições objetivas e subjetivas listadas no art. 44 do Código Penal. 84
Ora, se a Suprema Corte entende que, mesmo em relação ao tráfico de drogas, as penas
restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos traumáticos, estigmatizantes
e onerosos do cárcere, conferindo ao juiz natural da causa poderes para que, em tese, verifique
se, no caso concreto, a pena alternativa se apresenta como a reprimenda suficiente para castigar
e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, além de inibir condutas de igual desvalia,
como não se lhe deferir, também, a possibilidade de conceder liberdade provisória ao acusado?
Sob pena de manifesta violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto alguém seria
mantido preso (ante a negativa de liberdade provisória) durante o processo para, ao final, ter sua
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, há de se concluir pela possibilidade, em tese, de concessão de liberdade provisória em relação ao delito de tráfico de drogas.
Pondo fim a toda essa controvérsia, em julgamento realizado em data de 10 de maio
de 2012, o Plenário do Supremo declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do caput do art. 44 da Lei n° 11.343/06. Perceba-se que
a decisão do Supremo não garantiu a liberdade provisória ao acusado. Na verdade, limitou-se a
devolver os autos ao juiz de primeiro grau competente para, afastada a vedação legal, examinar
a presença dos requisitos descritos nos arts. 312 e 313 do CPP. 85
Isso significa dizer que, doravante, não se pode impor, de forma obrigatória e antecipada,
a restrição à liberdade provisória a todos os acusados de comercializar entorpecentes. Impõe-se
DJe 072 12/04/2012; STF, 2• Turma, HC 111.166/MT, Rei. Min. Ayres Britto, j. 13/12/2011, DJe 73 13/04/2012.
Admitindo a concessão de liberdade provisória à cidadã presa em flagrante com pequena quantidade de maconha quando visitava o marido na penitenciária, por se tratar de acusada primária, de bons antecedentes, com

emprego e residência fixos, acometida de doença contagiosa {AIDS), sendo dela economicamente dependente
uma filha: STF, 2• Turma, HC 94.916/RS, Rei. Min. Eros Grau. j. 30/09/2008, DJe 236 11/12/2008. Com raciocínio
semelhante: nformativo nº 566 do STF: 2• Turma, HC 100.742/SC, Rei. Min. Celso de Mello, 03/11/2009. No sentido de que a simples invocação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 e a menção à quantidade de droga apreendida
não são suficientes para o indeferimento do pedido de liberdade provisória, quando ausente a demonstração
dos requisite-s dos arts. 312 e 313 do CPP e, princi;Jalmente, se duvidosa a autoria do crime: STJ, 6• Turma,
HC 170.005/RS, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/06/2010, DJe 16/08/2010.
84

Informativo nº 598 do STF: Tribunal Pleno, HC 97.256/RS, Rei. Min. Ayres Britto, julgado em 1º/09/2010. Por
consequênci3, foi editada a Resolução nº 5 do Senado Federal, publicada em 15/02/2012, cujo art. 1º dispõe:
"É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 200, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.25/RS".
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STF, Pleno, HC 104.339/SP, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 10/05/2012. Admitindo a possibilidade de concessão de
liberdad~ pr:>visória em se tratando de delito de tráfico de substância entorpecente, devendo o magistrado
processante, para manter a prisão, analisar, no caso concreto, se estão presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal: STF, 2• Turma, HC 110.865/RS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2011,
DJe 239 16/12/2011. Admitindo a concessão de liberdade provisória sem fiança, sem prejuízo da imposição das
cautelares diversas da prisão, a flagranteado pelo crime de tráfico de drogas: 5TF, 1• Turma, HC 129.474/PR, Rei.
Min. Rosa Weber, j. 22/09/2015.
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ao magistrado que fundamente, caso a caso, a necessidade da segregação cautelar, apontando a
imprescindibilidade da medida extrema com amparo em faros existentes nos autos. A título de
exemplo, a depender das particularidades do delito, é plenamente possível a decretação da prisão
preventiva nas seguintes hipóteses:
·
a) volume e variedade da droga apreendida: por isso, em caso concreto apreciado pelo STJ,
considerou-se legítima a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública
em face da gravidade concreta dos crimes em tese cometidos, haja vista a elevada quantidade de
droga apreendida- 108,700 kg (cento e oito quilos e setecentos gramas) de maconha; 86
b) quantidade de agentes envolvidos e a existência de eventual organização criminosa: há
de se reputar válida a decretação da prisão preventiva em caso concreto no qual interceptações
telefônicas demonstrem que o agente seria gerente do tráfico de drogas na favela da Rocinha,
determinando a distribuição de drogas, e negociando a aquisição· de drogas e armamentos para
a organização criminosa; 87
c) alusão às evidências de real possibilidade de fuga: a evasão do distrito da culpa autoriza a
decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia de aplicação da lei penal; 88
d) ameaça às testemunhas: é legítima a decretação da prisão cautelar com base na conveniência da instrução criminal em virtude de ameaças de mo~tes perpf:tradas contra as testemunhas. 89
O que não se admite é a decretação da prisão pr·~ventiva com base na gravidade em abstrato do tráfico de drogas. Por serem demasiadamente genéricas e, portanto, passíveis de serem
invocadas para qualquer conduta de traficância, afirmativas de que o delito de tráfico de drogas
é grave, causa repulsa social, gera danos à saúde, destrói a vida de jovens,. desestrutura famílias
e dá causa ao cometimento de outros delitos, entre outras, não constituem motivação hábil a
embasar a restrição cautelar da liberdade de locomoção.90

6.3. Infrações inafiançáveis e concessão de liberdade provtsona sem fiança
cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão.
Com a entrada em vigor Lei n° 12.403/11, muito será discutido quanto à possibilidade (ou
não) de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em relação às infrações inafiançáveis
previstas na Constituição Federal e na legislação ordiníria. A nosso ver, em um Estado que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5°, LVII), e a regra de tratamento que
dele deriva de que toda e qualquer prisão antes do tránsito em julgado de sentença condenatória
deva ter natureza cautelar, ficando sua decretação condicionada à ordem escrita e fundamentada
86
87

STJ, 5' Turma, HC 233.469/MS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 12/06/2012, DJe 19/06/2012. Na mesma linha: STJ, 6'
Turma, HC 229.815/SC, Rei. Min. Og Fernandes, j. 29/05/2012, DJe 18/06/2012.
STJ, 6' Turma, HC 207.111/RJ, Rei. Min. Vasco Della Gicstina - Desembargador convocado do TJ/RS -,
j. 15/05/2012, DJe 13/06/2012. Com entendimento semelhante: STJ, 5' Turma, HC 226. 772/RS, Rei. Min. Gilson

Dipp, j. 05/06/2012, DJe 12/06/2012.
88

STF, 1' Turma, HC 111.022/DF, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 22/05,'2012, DJe 118 15/06/2012.
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STJ, 5' Turma, HC 223.853/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizoe, j. 14/02/2012, DJe 06/03/2012.
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No sentido de que a mera alusão à gravidade do delito ou 'expressões de simples apelo retórico não valida
a ordem de prisão cautelar, sendo certo que a proibição atstrata de liberdade provisória também se mostra
incompativel com a presunção constitucional de não-culpabilidade: STF, 2' Turma, HC 110.844, Rei. Min. Ayres
Britto, DJe 19/06/2012. No sentido de que a custódia cautela- imposta antes do trânsito em julgado de sentença
penal condenatória exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP: ST!, 6' Turma, HC 235.745/
MG, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/05/2012.
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de autoridade judiciária competente (art. 5°, LXI), não se pode privar o magistrado da análise
da necessidade (ou não) da manutenção da prisão cautelar do agente, impondo-se verdadeira
prisão ex lege.
O próprio art. 310, inciso II, do CPP, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, determina que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá o juiz fundamentadamente converter
a prisão em flagrante em preventiva, se acaso presentes os requisitos constantes do art. 312 e se
revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Fica evidente que
a manutenção da prisão daquele que fora detido em flagrante se baseia em necessidade cautelar,
cuja análise deve ser feita exclusivamente pela autoridade judiciária competente à luz das particularidades infinitas que cada caso concreto pode trazer, e não o legislador, partindo de presunções
que nem sempre correspondem à realidade. A conversão da prisão em flagrante em preventiva deve,
necessariamente, estar calcada em um dos motivos constantes do art. 312 do Código de Processo
Penal e, por força do art. 5°, XLI e 93, IX, da Constituição da República, o magistrado, ao negar a
liberdade provisória, está obrigado a apontar os elementos concretos que dão legitimidade à medida.
Ao tratar das medidas cautelares diversas da prisão, o legislador não estabeleceu qualquer
restrição à concessão dessas medidas aos crimes inafiançáveis. Portanto, quanto ao autor dessas
infrações inafiançáveis, quer esteja ele em liberdade desde a prática do delito, quer tenha sido
preso em flagrante, embora esteja vedada a concessão de fiança, pensamos ser perfeitamente possível a concessão de liberdade provisória cumulada com a imposição de todas as demais medidas
cautelares diversas da prisão listadas no art. 319 do CPP, à exceção da fiança. A propósito, o
próprio art. 321 do CPP, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, estabelece que o juiz
deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas
no art. 319 e observados os critérios constantes do art. 282, quando considerar que a adoção de
tais medidas seja suficiente para produzir o mesmo resultado que seria produzido pela prisão
preventiva, porém com menor grau de lesividade à liberdade de locomoção do agente.91
Aliás, firmada a premissa no sentido do cabimento da liberdade provisória sem fiança para
crimes inafiançáveis (v.g., hediondos e equiparados), parece-nos que as demais medidas cautelares diversas da prisão à exceção da fiança devem ser utilizadas pelo magistrado em relação a
tais delitos de modo a se evitar que o autor de um crime hediondo, por exemplo, seja colocado
em liberdade com a imposição de vínculos menos rigorosos que aqueles estabelecidos para a
liberdade provisória com fiança.
Explica-se: quando alguém é beneficiado com a liberdade provisória com fiança, ficará sujeito às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP: comparecimento perante a autoridade
todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução, proibição de mudança de
residência ou de se ausentar por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial, sob pena de
quebramento da fiança. Ora, se para os crimes afiançáveis são impostos tais vínculos, seria no mínimo desarrazoado que o autor de um crime hediondo e/ou equiparado, tido por inafiançável por
força da própria Constituição Federal, fosse colocado em regime de liberdade provisória sem fiança
com a imposição de vínculos menos gravosos que aqueles. Haveria evidente violação não apenas
ao princípio da isonomia, porquanto autores de crimes mais graves estariam recebendo tratamento
mais benéfico do que autores de infrações afiançáveis, mas também ao mandamento constitucional do art. 5°, XLIII, que impõe tratamento mais severo aos crimes hediondos e equiparados.
91

Admitindo a adoção das medidas alternativas à prisão cautelar descritas no art. 319 do Código de Processo
Penal em crimes hediondos e equiparados: STF, 2~ Turma, HC 110.844, Rei. Min. Ayres Britto, DJe 19/06/2012.
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A propósito, Rogério Schietti observa que "não será qualquer medida cautelar que poderá ser
imposta ao investigado ou acusado de crime hediondo ou assemelhado, mas tão somente aquelas
que lhe tragam alguma restrição maior se comparadas com a fiança. A não ser assim, o juiz deixará de levar em conta, ao apreciar o auto de prisão em flagrante, que o propósito do constituinte
de 1988 foi o de conferir tratamento mais rigoroso - penal, processual pena e penitenciário - aos
autores de crimes hediondos e assemelhados, de maneira a impingir, também no plano judicial,
um rigor maior no momento de interpretar e aplicar, em casos tais, o novo sistema cautelar".92

7. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
7.1. Regime integral fechado e o princípio da individualização da pena.
Em sua redação original, o art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, dispunha que o condenado
pela prática de crimes hediondos e equiparados deveria cumprir sua pena em regime integralmente fechado. Consequentemente, não era cabível a progressão de regimes.
Grande parte da doutrina sempre sustentou que essa vedação absoluta à progressão de regimes era incompatÍvel com o princípio da individualização da pena. Como é cediço, referido
princípio tem assento constitucional entre nós (art. 5°, XLVI). Segundo Alberto Silva Franco,
tal princípio garante, em resumo, a todo cidadão, condenado num processo-crime, uma pena
particularizada, pessoal, distinta e, portanto, inextensível a outro cidadão, em situação fática
igual ou assemelhada. Trata-se, pois, de verdadeiro direito fundamental do cidadão posicionado frente ao poder repressivo do Estado. Por isso, segundo o autor, "não é possível, em face da
ordem constitucional vigente, a cominação legal de pena, exata na sua quantidade, nem a aplicação ou execução de pena, sem intervenção judicial, para efeito de adaptá-la ao fato concreto,
ao delinquente ou às vicissitudes de seu cumprimento". 93
São três os momentos distintos em que se dá essa individualização:
a) individualização legislativa: processo por meio do qual são selecionados os faros puníveis e cominadas as sanções respectivas, estabelecendo seus limites e critérios de fixação da pena;
b) individualização judicial: elaborada pelo juiz na sentença, é a atividade que concretiza
a individualização legislativa que cominou abstratamente as sanções penais. Por meio do procedimento de aplicação da pena (CP, art. 68), é vedado que o julgador imponha uma sanção
padronizada ou mecanizada, olvidando os aspectos únicos do delito cometido;
c) individualização executória: ocorre durante o cumprimento da sanção penal, objetivando a ressocialização do sentenciado.
Apesar de grande parte da doutrina sustentar que a fixação do regime integral fechado para
o cumprimento da pena pela prática de crimes hediondos e equiparados era inconstitucional,
por violar o princípio da individualização executória da pena, prevaleceu durante anos perante
92

CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2011. p 45. Na mesma linha: MENDONÇA, Andrey Borges; CARIIALHO, Paulo Roberto Galvão de.
Lei de drogas: Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006- comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora
Método, 2012. p. 222.
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FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 4" ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 163. Em sentido semelhante: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 2" ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007. p. 338.
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os Tribunais o entendimento de que o art. 2<·. § 1°, da Lei no 8.072/90, em sua redação original,
era plenamente compatÍvel com a Constituição Federal. 94
Com o advento da Lei n° 9.455/97, que p.1ssou a prever que, pelo menos em regra, o condenado por crime de tortura deve iniciar o cu:nprimento da pena em regime fechado (art. lo,
§ 7°), a doutrina também passou a sustenta: a tese de revogação tácita da redação original do
art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90. Explica-se: como o crime de tortura é equiparado a hediondo
pela própria Constituição Federal (art. 5°, XLIII), isso significa dizer que a tais delitos deve ser
conferido tratamento semelhante, sob pen2. de violação ao princípio da isonomia. Logo, se o
crime de tortura passou a admitir o cumprimento da pena em regime inicial fechado, idêntico
benefício também devia ser concedido aos autores de crimes hediondos e equiparados. Esse entendimento, todavia, não foi aceito pelos Trt:mnais. A propósito, eis o teor da súmula no 698 do
STF: "Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime
de execução da pena aplicada ao crime de tortura".
Com o passar dos anos, o tema volto .1 ,1 ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal.
Enfim, em julgamento histórico ocorrido e:n data de 23 de junho de 2006, o STF acabou por
declarar a inconstitucionalidade da redaçãc original do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90. Na
visão da Suprema Corte, por força do princípio da individualização da pena, confere-se ao legislador ordinário o poder de disciplinar a individualização da pena nas fases legislativa, judicial
e executória, mas não lhe autoriza excluí-la em nenhuma dessas etapas, sob pena de violação
ao art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal. Afinal, o juiz da execução também precisa
dispor de instrumentos para buscar a individualização do cumprimento da reprimenda imposta
ao condenado, sobretudo se considerarmos que a progressão no regime de cumprimento da
pena, nas espécies fechado, semi-aberto e ~berto, tem como razão maior a ressocialização do
preso que, mais dia ou menos dia, voltará a:> convívio social. Logo, não se pode privar o preso,
em abstrato, do direito à progre'ssão. Por i;so, o Supremo deliberou por afastar a vedação em
abstrato à progressão de regimes, ficando a cr;tério do Juízo da Execução a apreciação, no caso
concreto, dos requisitos objetivos e subjetivos listados pelo art. 112 da Lei de Execução PenaJ.95
Apesar de se tratar de declaração de iiKO:lStitucionalidade em controle difuso ou aberto, o
Supremo conferiu eficácia erga omnes à deci;ão proferida no HC 82.959/SP, aplicando, por analogia, o quanto disposto no art. 27 da Lei :.1° 9.868/99, que se refere a julgamento de hipóteses
de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Em nome da segurança jurídica e
do excepcional interesse social em torno da matéria, apesar de se tratar de controle incidental
de inconstitucionalidade, o Supremo deliberou pela extensão dos efeitos da decisão a outras
situações fáticas suscetÍveis de serem benefidadas pela declaração in concreto da inconstitucionalidade da redação original do art. 2°, § 1°, ::la Lei no 8.072/90. Logo, como a decisão proferida
pelo STF no julgamento do HC 82.959/SP é dotada de eficácia erga omnes, a admissibilidade
da progressão foi estendida a outros proo::ssos, beneficiando acusados cujas penas ainda não
94

No sentido da constitucionalidade da vedação à progressão de regimes institufda na redação original do art. 22,
§ 1º, da Lei nº 8.072/90: STF, Pleno, HC 82.633/S', Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2002, OJ 12/03/2004. E
ainda: STF, 1ª Turma, HC 80.732/RJ, Rei. Min. Sepulveda Pertence, j. 06/03/2001, DJ 20/04/2001.
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STF, Pleno, HC 82.959/SP, Rei. Min. Marco Aurelio. j. 23/02/2006, DJ 01/09/2006.
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tivessem sido integralmente cumpridas, desde que os requisitos legais fossem examinados, caso
a caso, pelo juiz competente.96
A prova mais cabal de que a decisão proferida pelo Supremo não está limitada ao processo
objeto de exame no HC 82.959/SP, permitindo que outros magistrados passem a admitir a progressão de regimes é a edição da súmula vincu1ante n° 26: "Para efeito de progressão de regime
no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se
o condenado preenche, ou não, m requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico". Apesar de
o Supremo não ter deliberado, forrnalmeme, pelo cancelamento da Súmula n° 698, é evidente
que sua validade restou prejudicada com a decisão proferida no HC 82.959/SP e com a edição
da súmula vinculante n° 26. 97

7.2. Regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados e novos critérios para progressão de regimes (Lei n° 11.464/07).
Ante a decisão proferida pelo Supremo no julgamento do HC 82.959/SP, o Congresso
Nacional deliberou por modificar a redacão do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, que passou a
dispor: "A pena por crime previsto neste artig·J será cumprida inicialmente em regime fechado"
(redação determinada pela Lei no 11.464/07).
Como dito acima, em virtude dos efeitos erga omnes emprestados à decisão proferida pelo
Supremo no julgamento do HC 82.959/SP, reconheceu-se que condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados teriam direito à progressão de regimes. Surge, então, a Lei n°
11.464/07, dispondo que a pena em relação a crimes hediondos e equiparados deve ser cumprida
inicialmente em regime fechado (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 1°).
Nesse ponto, trata-se de evidente exemplo de novatio legis in pejus, porquanto, ao invés de
ser aplicada a regra prevista no art. 33, § 2°, do Código Penal, a Lei n° 11.464/07 passou a exigir
regra mais severa a respeito do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
qual seja, o cumprimento inici,1l da pena e:n regime fechado. Em outras palavras, independentemente do quantum de pena aplicado ao condenado pela prática de crimes hediondos e
equiparados, ou seja, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, mesmo que se trate
de acusado primário e portador de bons antecedentes, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, ainda assim o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, por força
do disposto no art. 2°, § 1°, da lei n° 8.072/90. Por se tratar de !ex gravior, a fixação obrigatória
do regime inicial fechado só é válida em relação aos crimes hediondos e equiparados praticados a
partir da vigência da Lei no 11.4-64/07, que se deu em 29 de março de 2007. Consequentemente,
os fatos anteriores continuam sujeitos ao regramemo geral do Código Penal (art. 33, § 2°), salvo
no caso do crime de tortura, que já estava s.Ibmetido ao regime inicial fechado em virtude do
art. 1°, § 7°, da Lei n° 9.455/97.
96

Por cautela, o STF conferiu efeitc ex nunc a essa decisão. Consequentemente, é vedada a retroatividade de seus
efeitos para atingir condenados que, à época, já tiVEssem cumprido integralmente sua pena em regime fechado, consoante entendimento jurisprudencial anterior. Assim, o Supremo busca evitar possíveis ações cíveis indenizatórias.
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A redação da súmula vinculante nº 26 deixa entrever que, apesar de o exame criminológico não mais estar
previsto expressamente no art. 112 da LEP c()(110 requisito para a progressão de regimes, é perfeitamente
possível que o juiz determine fundamentadamente a sua realização para aferir o mérito do agente (CP, art. 33,
§ 2º), notadamente naqueles crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Nesse sentido: STJ, s• Turma,
RHC 20.698/RJ, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 24/04/2007, DJ 04/06/2007 p. 380.
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Nesse sentido, confira-se: "Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo
Tribunal Federal, do§ 1° do art. 2° da Lei 8.072/90, para os crimes hediondos cometidos antes
da publicação da Lei n° 11.464/2007, o regime inicial fechado não é obrigatório, devendo se
observar, para a fixação do regime de cumprimento de pena, o art. 33, c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque inexistentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, não é possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base
na gravidade genérica do delito. A previsão constante da Lei n° 11.464, de 28/03/2007, a qual
estabelece, em seu art. 1°, o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado independentemente do quantum de pena aplicado - por ser, no particular, mais gravosa
-, não pode retroagir em prejuízo do réu. Ordem concedida, para estabelecer o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva imposta ao Paciente". 98
A Lei n° 11.464/07 também passou a prever regra diversa para a progressão de regimes em
crimes hediondos e equiparados. Ao contrário da regra geral, que demanda apenas o cumprimento de ao menos l/6 (um sexto) da pena no regime anterior e bom comportamento carcerário
(LEP, art. 112, caput), 99 a Lei dos Crimes Hedtondos foi alterada para prever que, no caso de
condenados por crimes hediondos e equiparados, a progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 2°).

À primeira vista, fica a impressão de que, no tocante à progressão de regimes, a Lei n°
11.464/07 seria exemplo de novatio legis in mellius. Afinal, em sua redação original, o art. 2°,
§ 1°, da Lei n° 8.072/90, dispunha que a pena por crime hediondo e equiparado seria cumprida
integralmente em regime fechado. Com o advento da Lei n° 11.464/07, esse mesmo dispositivo
legal passou a dispor que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado. No entanto,
é certo dizer que não foi a Lei n° 11.464/07 que passou a admitir a progressão em crimes hediondos e equiparados. Na verdade, o regime inicial fechado e a consequente admissibilidade
da progressão é resultado do reconhecimento da inconstitucionalidade da redação original do
art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, pelo Supremo no julgamento do HC 82.959/SP, decisão esta à
qual foi conferida eficácia erga omnes.
Considerando, então, que a progressão passou a ser admitida em relação a crimes hediondos e equiparados a partir da decisão proferida pelo STF, conclui-se que, nesse ponto, a Lei n°
11.464/07 é exemplo de novatio legis in pejus, porquanto institui parâmetros mais gravosos para
a progressão: 2/5 (dois quintos) para o acusado primário e 3/5 (três quintos) para o acusado
reincidente. Consequentemente, em fiel observância ao princípio da irretroatividade da lei penal
98

STJ, 5' Turma, HC 53.506/BA, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/02/2010, DJe 15/03/2010.
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De se lembrar que, por força do art. 33, § 4Q, do Código Penal, acrescentado pela Lei nQ 10.763/03, especifica·
mente em relação aos condenados por crimes· contra a administração pública, a progressão está condicionada
à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Ainda em relação
à progressão de regimes, convém lembrar que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo, acar·
retando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do
requisito objetivo. Nesse contexto: STJ, 3' Seção, REsp 1.364.192/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado
em 12/2/2014. No entanto, esta mesma falta grave não tem o condão de interromper o prazo para a obtenção
de livramento condicional, nos termos da súmula nQ 441 do STJ. A propósito: STJ, 3' Seção, REsp 1.364.192/RS,
Rei. Min. Sebastião ReisJúnior,j. 12/2/2014. A prática de falta grave também não interrompe automaticamente
o prazo necessário para a concessão de indulto ou de comutação de pena, devendo-se observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram institufdos. Nessa linha: STJ, 3' Seção,
REsp 1.364.192/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/2/2014, DJe 17/09/2014. De acordo com a súmula n.
53S do STJ, a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
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mais gravosa (CF, art. 5°, XL), esse novo patamar mínimo de cumprimento de pena necessário
para a progressão de regimes só pode ser exigido em relação aos crimes cometidos a partir da
vigência da Lei n° 11.464/07, que se deu no dia 29 de março de 2007. Logo, em relação aos
crimes hediondos e equiparados cometidos até o dia 28 de março de 2007, subsiste a necessidade
de cumprimento de apenas 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. 100
Nesse contexto, como se pronunciou o Supremo, "a declaração de inconstitucionalidade da
redação original do artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, havida no julgamento do HC n° 82.959/
SP, impede que ele, mesmo em um plano abstrato, seja tomado como parâmetro de comparação
quando se investiga se a Lei n° 11.464/07 é mais benéfica ou mais gravosa para o réu. Relativamente aos crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei n° 11.464/07, a progressão de
regime carcerário deve observar o requisito temporal previsto nos artigos 33 do Código Penal
e 112 da Lei de Execuções Penais, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica". 101
Tal entendimento acabou sendo consolidado na súmula n° 471 do STJ: "Os condenados
por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de
regime prisional".
Referindo-se o art. 2°, § 2°, da Lei n° 8.072/90, ao cumprimento de 2/5 (dois quintos) da
pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie de reincidência, conclui-se que o legislador se refere à reincidência genérica
do art. 63 do Código Penal. Afinal, quando a lei deseja se referir à reincidência específica, o faz
de maneira expressa. A propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí incluído
por força da Lei n° 8.072/90, que expressamente faz menção aos condenados reincidentes específicos em crime de natureza hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3°, in fine, do CP, faz menção
expressa à reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime. Destarte, diante do silêncio da Lei - o art. 2°, § 2°, da Lei n° 8.072/90 refere-se genericamente à reincidência-, não é
dado ao intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Logo, se alguém cometer um crime hediondo ou equiparado, depois de já ter sido condenado
irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá progredir
apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior. 102
100

Na hipótese de condenado pela prática de mais de um crime a pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão, o
cálculo da progressão deve ser feito com base na reprimenda aplicada, e não sobre o máximo de 30 (trinta) anos
de que trata o art. 75 do Código Penal, que se refere ao limite de tempo de cumprimento das penas privativas
de liberdade. A propósito, eis o teor da súmula n" 715 do STF: "A pena unificada para atender ao limite de 30
(trinta) anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão
de outros beneficios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execuÇão".
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STF, 1~ Turma, HC 94.025/SP, Rei. Min. Menezes Direito, j. 03/06/2008, DJe 142 31/07/2008. Na mesma linha:
STF, 1~ Turma, HC 94.212/SP, Rei. Min. Carlos Britto, j. J3/06/2008, DJe 177 18/09/2008; STF, Pleno, RE 579.167/
AC, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 16/05/2013.
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Nessa linha: STJ, 5~ Turma, REsp 1.491.421/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 04/12/2014, DJe 15/12/2014; STJ, 6~
Turma, HC 301.481/SP, Rei. Min. Ericson Maranho- Desembargador convocado do TJ/SP -, j. 02/06/2015, DJe
11/06/2015. Para Alberto Silva Franco (op. cit. p. 376). tendo em conta que os crimes hediondos e os crimes
a eles assemelhados fazem parte, em verdade, de um subsistema constitucional p~nal fechado e autônomo
alavancado pelo inciso XLIII do art. 52 da Constituição Federal, o conceito de reincidência a que se refere o
art. 22, § 22, da Lei n2 8.072/90, deve ser buscado dentro desse subsistema e não no sistema geral e aberto do
Código Penal. Dessa forma, o cumprimento de 3/5 da pena no regime anterior só deve ser exigido em relação
aos condenados que pratiquem novo crime hediondo já tendo contra si sentença condenatória irrecorrível por
outro crime hediondo (ou equiparado).
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Apesar de o art. 2°, § 2°, da Lei n° 8.072/90, fazer menção apenas ao requisito objetivo
de cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou de 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior, a
progressão de regimes continua condicionada à aferição do mérito do condenado (requisito subjetivo), consubstanciado no bom comportamento carcerário a que se refere o art. 112 da LEP.
Nessa linha, como observa Fuller, a Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei n° 11.464/07
alterou apenas o aspecto temporal (requisito objetivo) da progressão de regime para crimes hediondos e equiparados, porém sem afastar os fundamentos do sistema progressivo previsto na
Lei de Execução Penal, cuja inspiração repousa justamente na função premia! do instituto, que
contempla aqueles que ostentam bom comportamento carcerário, permitindo assim distinguir
um condenado dos demais e, com isso, individualizar a execução da sua pena. 103
Em síntese, fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o acusado
poderá progredir para o semiaberto após o c.rmprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três quintos), se reincidente. !O' Nesse caso, o fato de a reincidência ser levada em
consideração para dificultar a progressão de ró:gimes em relação a crimes hediondos não caracteriza bis in idem, nem .tampouco viola o prindpio da individualização da pena.
Sobre o assunto, o Plenário do Supremo concluiu em recente julgado ser constitucional a
aplicação da reincidência não só como agravante da pena em processos criminais (CP, art. 61,
inciso I), mas também como fator impeditiv:J para a concessão de diversos benefícios, sem que
se possa objetar a configuração de bis in idem. Na visão da Corte, a reincidência não contrariaria
a individualização da pena. Ao contrário, levar-se-ia em conta, justamente, o perfil do condenado, ao distingui-lo daqueles que cometessem a primeira infração penal. Asseverou-se que sua
aplicação não significaria duplicidade, porqm.nto não alcançaria delito pretérito, mas novo ilícito, que ocorrera sem que ultrapassado o intercegno do art. 64 do CP. Reputou-se razoável o fator
de discriminação, considerado o perfil do n~u, merecedor de maior repreensão porque voltara
a delinquir a despeito da condenação havida, que deveria ter sido tomada como advertência no
que tange à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio. 105
Por fim, convém lembrar que não é possível que o condenado passe diretamente do regime
fechado para o aberto, o que se denomina de progressão per saltum, visto que nosso sistema
de execução da pena é progressivo, de forma que é exigido do apenado, antes de passar para o
estágio subsequente, que tenha cumprido um tempo mínimo no regime anterior (LEP, art. 112,
caput). Nesse sentido, dispõe a Súmula n° 491 do STJ: "É inadmissível a chamada progressão per
saltum de regime prisional". O que se perm.te, excepcionalmente, e que não se confunde com
103

Op. cit. p. 421.

104 Vale lembrar que o cometimento de falta disci~linar grave pelo apenado determina a interrupção do prazo
para a concessão da progressão do regime prisic·nal. Afinal, não fosse assim, ao custodiado em regime fechado
que cometesse falta grave não seria aplicável ;anção alguma em decorrência dessa falta, o que, à evidência, seria um estimulo ao cometimento de infrações no decorrer da execução. Nesse contexto: STJ, 3ª Seção,
EREsp 1.176.486/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/03/2012, DJe 01/06/2012. Outrossim, especificamente quanto à progressão para o regime aberto, há de ser interpretada com certo temperamento a regra
descrita no art. 114, inciso I, da LEP, que exige do condenado, para tanto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo. Afinal, a realidade mostra que, estando a pessoa presa, raramente tem condições
de, desde logo, comprovar a existência de proposta efetiva de emprego ou de demonstrar estar trabalhando
por meio de apresentação de carteira assinada. Nesse contexto: STJ, 5ª Turma, HC 229.494/RJ, Rei. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 11/09/2012.
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STF, Plenário, RE 453.000/RS, Rei. Min. Marco AL rélio, j. 04/04/2013. Na mesma linha: STF, Plenário, HC 94.361/
RS, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2013.
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a progressão por salto, é o aproveitamento do te;npo excedente cumprido indevidamente no
regime mais severo na avaliação da próxima prog:essão de pena. Assim, imperiosa a passagem
do condenado pelo regime intermediário, ainda que por tempo menor do que o,ordinariamente
previsto, pois se não inserido anteriormente no regime menos rigoroso a que fazia jus, tal fato se
deu puramente por desídia estatal. 106
Em conclusão, convém ressaltar que, na visãc· do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o
inadimplemento deliberado da pena de multa curr.ulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional, salvo se compro':ada a impossibilidade econômica do apenado
em pagar o valor, ainda que parceladamente. A al:eração legislativa do art. 51 do Código Penal
pela Lei n. 9.268/96 não retirou da multa o seu caráter de pena, conforme disposição constitucional (CF, art. 5o, XLVI) e legal (CP, art. 32, III:. Para a Suprema Corte, a análise dos requisitos necessários para a progressão de regimes não estaria restrita ao art. 112 da LEP, pois outros
elementos deveriam ser considerados pelo julgador para individualizar a pena. Considerando-se
que a parte verdadeiramente severa da pena, notadamente em crimes contra a Administração
Pública, haveria de ser a de natureza pecuniária, que teria o poder de funcionar como real fator
de prevenção, capaz de inibir a prática de crime.' a envolver apropriação de recursos públicos,
não seria possível a progressão de regime sem o p:1gamento da multa fixada na condenação. Por
conseguinte, o não recolhimento da multa por condenado que'tivesse condições econômicas de
pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constituiria deliberado descumprimento de decisão judicial e deveria impedir a progressão de regime.
Tal interpretação seria reforçada pelo art. 36. § 2°, do CP e pelo art. 118, § l 0 , da LEP, que
estabelecem a regressão de regime para o condenad::> que não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Assim, o deliberado inadimplemento da multa sequer poderia ser comparado
à vedada prisão por dívida (CF, art. 5°, LXVII\ configurando apenas óbice à progressão no
regime prisional. 107

7.3. Inconstitucionalidade do regime inicial fechado para crimes hediondos e
equiparados.
Como exposto anteriormente, em relação aos crimes hediondos e equiparados cometidos a
partir da vigência da Lei n° 11.464/07 (29 de marco de 2007), é obrigatória a fixação do regime
inicial fechado, nos termos do art. 2°, § ] 0 , da L~i n° 8.072/90.
No entanto, em recente julgado, o Plenár.o do Supremo também declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do§ 1° do art. 2° da Lei n° 8.072/90, na parte em que contida
a obrigatoriedade de fixação de regime fechado para início de cumprimento de reprimenda aos
condenados pela prática de crimes hediondos oc. equiparados. Para o Supremo, se a Constituição quisesse a fixação do regime inicial fechado cem base no crime em abstrato, teria incluído a
restrição no tópico inscrito no art. 5°, XLIII, da CF, o que não ocorreu, já que referido preceito
afasta somente a fiança, a graça e a anistia, pan, no inciso XLVI, assegurar, de forma abrangente, a individualização da pena. Destarte, pel•J menos em tese, deve ser admitido o início de
cumprimento de reprimenda em regime diverso do fechado a condenados que preencham os
requisitos previstos no art. 33, § 2°, b; e § 3°, de CP. Assim como no caso da vedação legal à
106

Nessa linha: STJ, s• Turma, AgRg no HC 243.901/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/12/2012,
DJe 17/12/2012. E ainda: STJ, 5ª Turma, HC 191.223/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 01/03/2012, DJe 08/03/2012.
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STF, Pleno, EP 12 ProgReg-AgR/DF, Rei. Min. Robertc• :.arroso, j. 08/04/2015, DJe 93 19/05/2015.
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substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo deliro
de tráfico - já declarada inconstitucional pelo STF - , entendeu-se que a definição de regime
deveria sempre ser analisada independentemente da natureza da infração, até mesmo porque, na
dicção da Suprema Corte, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo
a pena aplicada" (Súmula n° 718 do STF). 108
Se o Plenário do Supremo afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33 c/c art. 59, ambos do CP, é evidente que
essa interpretação também deve ser aplicada aos crimes equiparados a hediondo, a exemplo da
tortura. Logo, a despeito do disposto no art. 1°, § 7°, da Lei n° 9.455/97, também não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime prisional
fechado. 109
A declaração incidental da inconstiwcionalidade do regime inicial fechado para crimes
e hediondos e equiparados pelo Plenário do Supremo no julgamento do HC 111.840/ES irá
repercutir sobremaneira em relação ao crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06, art. 33),
já que a pena mínima cominada a este delito é de 5 (cinco) anos de reclusão, o que permite,
em tese, a fixação de regime inicial diverso do fechado, desde que, obviamente, preenchidos os
demais requisitos enumerados pelo art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal. Logo, em se tratando
de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos, ainda que não
reconhecida a figura privilegiada do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, se a pena fixada for de 5
(cinco) anos e se tratar de acusado primário, com bons antecedentes e circunstâncias judiciais
favoráveis, mostra-se cabível, pelo menos em tese, a fixação do regime inicial semiaberto. 110
Nessa linha, como se pronunciou o STJ, a partir do momento em que o Supremo passou a
admitir a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado para os condenados pela prática
de crimes hediondos e equiparados, considerando o total da pena estabelecida não excedente
a oito anos, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e inocorrência da reincidência,
declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, alterada pela Lei n° 11.464/07, com efeito ex nunc a contar de 27/06/2012, deve ser admitida a
possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto para condenados por tráfico de drogas,
108 STF, Pleno, HC 111.840/ES, Rei. Min. Dias Toffoli, 27/06/2012. Admitindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto para o crime de tráfico de drogas: STF, 2'
Turma, HC 111.844/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 24/04/2012; STF, 2' Turma, HC 112.195/SP, Rei. Min. Gil mar
Mendes, j. 24/04/2012. Admitindo a fixação de regime prisional diferente do fecha.do para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas: STJ, 3' Seção, EREsp 1.285.631/SP, Rei. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 24/10/2012.
109 STJ, 5' Turma, HC 286.925/PR, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 13/05/2014, DJe 21/05/2014.
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Com esse entendimento: 5TJ, 5' Turma, HC 218.558/RJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 11/12/2012, DJe 17/12/2012.
Em sentido diverso, mesmo após a decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840/ES, a
1' Turma do Supremo vem entendendo que o condenado por crime de tortura deve iniciar o cumprimento da
pena em regime fechado, nos termos do disposto no§ 7Q do art. 1º da Lei 9.455/1997. Para o Supremo, em consonância com a Constituição Federal, a Lei n. 9.455/97 teria feito uma opção válida, ao prever que, considerada
a gravidade do crime de tortura, a execução da pena, ainda que fixada no mínimo legal, deveria ser cumprida
inicialmente em regime fechado, sem prejuízo de posterior progressão. A propósito: STF, 1' Turma, HC 123.316/
ES, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/06/2015, DJe 154 05/08/2015.
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em que, na primeira fase, estabeleceu-se a pena no mínimo legal, não sendo reconhecido fato
concreto que justifique regime mais gravoso. 111

7.4. Detração na sentença condenatória para fins de determinação do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei n° 12.736/12).
Reconhecida a inconstitucionalidade do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena pela prática de crimes hediondos e equiparados pelo Plenário do Supremo (HC 111.840/
ES), o que, em tese, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto ou até mesmo aberto para
tais crimes, é extremamente importante atentarmos para as mudanças produzidas no CPP pela
Lei n° 12.736/12, que passou a prever que, em regra, o juiz sentenciante deverá fazer a detração
na sentença condenatória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Prevista no art. 42 do Código Penal, a detração consiste no desconto do tempo de prisão
cautelar (ou de internação provisória) do tempo de prisão penal (ou de medida de segurança)
imposto ao acusado em sentença condenatória (ou absolutória imprópria) transitada em julgado.
A título de exemplo, se determinado acusado for condenado irrecorrivelmente pela prática de
um crime de homicídio simples à pena de 6 (seis) anos de reclusão, se acaso tiver permanecido
preso preventivamente durante I (um) ano, terá direito à detração, restando a ele, portanto, o
cumprimento de mais 5 (cinco) anos de reclusáo. 112
Antes da Lei n° 12.736/12, a detração era realizada apenas no momento da execução
da pena, recaindo a competência sobre o juízo das execuções penais. Nesse sentido, dispõe o
art. 66, III, "c", da Lei n° 7.210/84 (LEP), que compete ao juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena. Assim, após a condenação, a Secretaria do Juízo das Execuções Penais
determinava a expedição de uma "guia de execução", contendo diversas informações sobre o
acusado, tais corno o total da pena imposta e o tempo de prisão cautelar, permitindo, então, que
fosse feita a detração.
Com o advento da Lei n° 12.736/12, com vigência em 3 de dezembro de 2012, a detração - e não a progressão de regimes - deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença
condenatória, pelo menos em regra. A propósito, eis o teor do art. 387, § 2°, do CPP: "O tempo
de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será
computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Isso
significa dizer que, a partir da entrada em vigor da Lei 11° I 2.736/12, o regime prisional inicial
deixa de ser estabelecido com base na pena definitiva, e passa a ser fixado levando-se em conta o
quantum de pena resultante do desconto do tempo de prisão cautelar ou internação provisória a
que o acusado foi submetido durante o processo.
Como se pode notar, a intenção do legislador foi tornar mais célere a concessão dos benefícios da execução penal, já que houve uma antecipação do momento de reconhecimento da
detração para fins de fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.
111

STJ, s• Turma, HC 209.270/SP, Rei. Min. Campos Marques- Desembargador convocado do TJ/PR -, j. 11/12/2012,
DJe 17/12/2012.
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De se notar que é cabfvel a detração em processos distintos, desde que o delito pelo qual o sentenciado cumpra
pena tenha sido cometido antes da segregação cautelar, evitando-se, assim, a criação de um crédito de pena.
Nesse contexto: STJ, s• Turma, HC 178.894/RS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 13/11/2012.
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Deveras, se, antes, a detração era feita apenas pelo juízo da execução, doravante essa análise
deverá ser feita pelo próprio magistrado do processo de conhecimento, por ocasião da prolação
da sentença condenatória.
Exemplificando, suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze)
anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°). Nesse caso,
ante o disposto no art. 387, § 2°, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimen~o
reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então,
a detração desse período, de modo que o res(ante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito)
anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Nesse caso, não se pode objetar que o regime inicial do cumprimento da
pena teria que ser o regime fechado, já que se trata de crime hediondo (Lei n° 8.072/90, art. 2°,
§ 1°). A uma porque, como visto acima, o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados (STF, Pleno, HC 111.840/ES, Rei. Min. Dias Toffoli, 27/06/2012). A duas porque, apesar de se tratar de
espécie de prisão cautelar, e não penal, não se pode negar que a forma do cumprimento da prisão
cautelar assemelha-se bastante ao regime inicial fechado, daí por que não se pode desprezar o
lapso temporal de 4 (quatro) anos em que o acusado permaneceu encarcerado preventivamente.
Perceba-se que o critério de fixação da pena continua sendo o trifásico de Nelson Hungria,
visto que a detração somente será realizada pelo juiz sentenciante após a conclusão da dosimetria
da pena e antes da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em
outras palavras, para fins de fixação do regi:ne inicial - e apenas para isso -, a detração deverá
ser feita pelo juiz sentenciante tão somente após a fixação da pena definitiva. Esse raciocínio é
extremamente importante para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória, que deve continuar sendo feito com base na pena definitiva fixada na sentença condenatória,
e não levando-se em consideração o quar.tum resultante do desconto inerente à detração.
Nessa linha, como observa Márcio André Lopes Cavalcante, "a Lei n° 12.736/12 não alterou o critério para calcular a prescrição, que comi nua previsto no art. 110, caput, e § 1°, do
Código Penal, os quais mencionam expressamente que a prescrição regula-se pela pena aplicada,
ou seja, pela reprimenda fixada na dosimetria. Assim, a detração realizada na sentença produz
efeitos para fins de fixação do regime inicial e não para cálculo da prescrição. Nesse sentido, a
redação do novel § 2° do art. 387 do CPP procurou ser explícita quanto à sua finalidade: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regim~ inicial de pena privativa de liberdade". 113
Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, § 2°, do CPP, do que se poderia deduzir
que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensarr.os que, a depender do caso concreto, é possível que o
juiz do processo de conhecimento abstenha-se de faz~-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, I li, "c", da LEP, que não foi revogado
expressa ou tacitamente pela Lei n° 12.736/12. Exr:lica-se: se a regra, doravante, é que a detração
113

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Comentários à Lei nº 12.736/12, que antecipa, para a sentença condenatória, o moment3 adequado para realizar a d;,tração da pena. Disponível em: http://www.dizerodireito.com.br.
Acesso em 05/12/2012.
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seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2°), não se pode olvidar que, em certas
situações, é praticamente inviável exigir-se do .iuiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento
em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado. que tenha contra
si inúmeras prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais
resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimemo em verdadeiro juízo da execução, o
que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do
processo (CF, art. 5°, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria
para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível
que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não
causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo
da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente,
os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória.

8. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Importante alternativa aos efeitos traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere, o
art. 43 do Código Penal enumera as seguintes penas restritivas de direitos: prestação pecuniária,
perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; "interdição
temporária de direitos; limitação de fim de semana. Essas penas são autônomas e substituem as
privativas de liberdade. Logo, não se pode admitir que alguém seja condenado a cumprir determinada pena privativa de liberdade e, simultaneamente, ao cumprimento de penas restritivas
de direito. A propósito, eis o teor da Súmula n° 493 do STJ: "É inadmissível a fixação de pena
substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto".
Quanto aos requisitos para a substituição por restritiva de direitos, pode-se dizer que, no
tocante aos crimes culposos, não há qualquer pressuposto específico, a não ser a verificação das
circunstâncias judiciais. Ou seja, basta que o juiz constate que a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do fato
indicam que a medida seja suficiente, pouco importando o quantum de pena cominado ao delito.
A reincidência, por si só, não impede a aplicação do benefício no caso de crime culposo, já que
tal circunstância somente figura como óbice à substituição se o ageme for reincidente específico em
crime doloso (CP, art. 44, II). Evidentemente, se o juiz concluir que a reincidência demonstra que a
substituição poderá não se mostrar medida suficiente, por revelar conduta social ou personalidade
incompatível com o benefício, poderá denegar a substituição por restritiva de direitos.
Em se tratando de crimes dolosos, alguns requisitos devem ser preenchidos pelo acusado,
a saber:
1) Pena não superior a 4 (quatro) anos: se o acusado for condenado no mesmo processo por
vários crimes, o parâmetro a ser utilizado é a pena total imposta na sentença, e não aquela aplicada
a cada delito isoladamente. Na hipócese de concurso formal próprio ou crime continuado, o parâmetro também será a pena final, nos termos dos arts. 70 e 71 do CP, não sendo possível a aplicação
da regra do art. 119 do CP, referendada pela súmula n° 497 do Supremo ("Quando se tratar de
crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o
acréscimo decorreme da cominuação"), que se refere apenas ao cálculo da prescrição; 114
114
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LEI N° 8.072/90- CRIMES HEDIONDOS

Art. 2°

2) Crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (CP,
art. 44, I, in fine): na visão dos tribunais, tratando-se de norma restritiva da liberdade, esse dispositivo deve ser interpretado restritivamente. Por isso, entende-se que a violência a que se refere
0 art. 44, I, do CP, é apenas a violência real, ou seja, o emprego de força física sobre o corpo da
vítima como meio de execução do delito. Portanto, se acaso o crime de roubo do art. 157, caput,
do CP, for cometido mediante o emprego de violência imprópria - redução da possibilidade de
resistência da vítima por qualquer outro meio que não caracterize violência ou grave ameaça, tal
como, por exemplo, amarrar alguém a um poste -, tem sido admitida a substituição por restritiva, desde que preenchidos, obviamente, os demais requisitos. 115
3) Acusado não reincidente específico em crime doloso (ou preterdoloso): de acordo
com o art. 44, II, do CP, para que seja possível a substituição, o acusado não pode ser reincidente em crime doloso. Perceba-se que não basta que o acusado seja reincidente. Há necessidade
de que sua reincidência seja específica em relação a crime doloso, ou seja, tanto aquele objeto
anterior da condenação, quanto o outro delito, posteriormente cometido, devem ser crimes
dolosos ou preterdolosos. De todo modo, mesmo em se tratando de reincidente específico em
crime doloso (ou preterdoloso), o art. 44, § 3°, do CP, autoriza a substituição, mas desde que o
juiz verifique que a medida se mostra socialmente recomendável e que a reincidência não tenha
ocorrido pela prática do mesmo tipo penal de crime doloso, ainda que a classificação jurídica
não seja a mesma (v.g., furto simples, e, após o trânsito em julgado, furto qualificado).
4) Circunstâncias judiciais favoráveis: de acordo com o art. 44, Ill, do CP, a substituição
por restritiva de direitos deve ser deferida pelo juiz quando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Apesar de a Lei n° 8.072/90 não vedar expressamente a possibilidade de substituição da
pena de prisão por restritiva de direitos, grande parte da doutrina posiciona-se contrariamente
a essa possibilidade. Para tanto, costuma-se invocar o argumento de que a Lei n° 8.072/90
determina que os condenados por crimes hediondos e equiparados iniciem o cumprimento da
pena em regime fechado, daí por que não seria cabível a substituição. A Lei de Drogas caminha
na mesma direção, já que o art. 44, caput, veda expressamente a conversão de suas penas em
restritivas de direitos. 11 r.
Ocorre que, ao apreciar o HC 97.256, o plenário do Supremo declarou, incidentalmente,
com efeito ex nunc, a inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas
de direitos, constante do § 4o do art. 33, e da parte final do art. 44, ambos da Lei de Drogas
(Lei n° 11.343/2006). Para o Supremo, a vedação, em abstrato, da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria incompatível com o princípio da individualização da pena, porquanto subtrai da instância julgadora a po~sibilidade de
115

No sentido de que a violência a que se refere o art. 44, inciso I, do CP, é apenas a violência real: STJ, 6ª Turma,
RHC 9.135/MG, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 06/04/2000, DJ 19/06/2000 p. 210. Com raciocínio semelhante, Estefam adverte que, se uma pessoa cometer uma tentativa de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A),
poderá, em tese, ter sua pena de prisão substituida. (ESTEFAM, André. Direito penal, volume 1. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010. p. 322).

116

No sentido de que a obrigatoriedade de cumprimento da pena em regime integralmente fechado em relação
a crimes hediondos e equiparados inviabilizava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos: STF, 2ª Turma, HC 85.906/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 02/08/2005, DJ 02/09/2005. Na mesma linha:
STF, 2• Turma, HC 84.515/RS, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 24/05/2005, DJ 21/10/2005.
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se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.
Ademais, as penas privativas de liberdade não seriam as únicas a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. Na dicção da Corte, as demais penas,
aí incluídas as restritivas de direitos, também são vocacionadas para esse papel de retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso
concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo,
recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. O Relator também
fundamentou seu voto no permissivo da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas- Convenção de Viena de 1988, internalizada pelo Decreto n° 154/91
-, que permite, em seu art. 3°, § 4°, "c", a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se tratar de infrações de caráter menor. Por tais motivos, foi concedida a
ordem em habeas corpus não para assegurar ao paciente a imediata substituição, mas pelo menos
para remover o obstáculo da Lei n° 11.343/06, devolvendo ao juiz da causa a tarefa de aferir a
presença das condições objetivas e subjetivas listadas no art. 44 do Código Penal. 117
Ora, diante desse entendimento, não há como negar a possibilidade, pelo menos em tese,
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação aos crimes hediondos. Afinal, se o tráfico de drogas, que é crime equiparado a hediondo por força
da própria Constituição Federal (art. 5°, XLIII), admite essa possibilidade, não há como não
estendê-la às demais infrações do mesmo gênero. De mais a mais, removida a vedação legal à
progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo em virtude do julgamento
do HC 82.959/SP, também resta ultrapassada a argumentação que era utilizada para vedar a
substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Logo, desde que preenchidos os
requisitos do art. 44 do CP, é plenamente possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, pouco importando o fato de se tratar de acusado estrangeiro. 118

9. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
O sursis funciona como um substitutivo da execução de penas privativas de liberdade de
curta duração, por meio do qual o condenado fica sujeito ao cumprimento de certas condições
durante um período de prova, findo o qual estará extinta sua punibilidade.
De acordo com o art. 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não
superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: a) o condenado não seja reincidente em crime doloso; b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizarem a concessão
117

STF, Pleno, HC 97.256/RS, Rei. Min. Ayres Britto, j. 01/09/2010, DJe 247 15/12/2010. Por conta dessa decisão, o
Senado Federal deliberou pela suspensão da execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas
de direitos" do§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, porém não
fez o mesmo em relação à expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos" do art. 44
(Resolução nº 5, de 2012). Na visão da 6ª Turma do STJ, o fato de o tráfico de drogas ser praticado com o intuito
de introduzir substâncias ilícitas em estabelecimento prisional não impede, por si só, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo essa circunstância ser ponderada com os requisitos
necessários para a concessão do benefício: STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1.359.941/DF, Rei. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 4/2/2014.

118

No sentido de que o fato de se tratar de estrangeiro condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas não pode
ser utilizado como óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que,
logicamente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP: STF, 1ª Turma, HC 103.311/PR,
Rei. Min. Luiz Fux, j. 07/06/2011, DJe 123 28/06/2011.
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do benefício; IIl - não seja indicada ou cabível <. substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. A condenação anterior a :?ena de multa não impede a concessão do benefício
(CP, art. 77, § 1°). Ademais, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 (quatro)
anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (sei.s) anos, desde que o condenado seja maior de 70
(setenta) anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão (CP, art. 77, § 2°).
Em relação à concessão do sursis ao condenado pela prática de crimes hediondos e equiparados, não há qualquer vedação expressa constante da Constituição Federal, nem tampouco da
Lei no 8.072/90. No entanto, como o art. 2°, § l 0 , da Lei n° 8.072/90, dispunha, em sua redação
original, que a pena devia ser cumprida integralmente em regime fechado, os Tribunais sempre
entenderam que a Lei dos Crimes Hediondm estaria a exigir a efetiva execução da pena privativa
de liberdade em regime integralmente fechado, o que, em tese, funcionaria como óbice à concessão
de quaisquer benefícios penais que viessem a substituir o efetivo cumprimento da pena de prisão. 119
Em sentido diverso, grande parte da doutrina sempre entendeu que a Lei dos Crimes Hediondos exigia apenas o cumprimento da pen::. privativa de liberdade em regime fechado integral, ou, a partir da Lei no 11.464/07, em ro::gime inicial fechado, o que, no entanto, não seria
incompatível com a concessão do sursis, que, aliás, funciona exatamente como causa suspensiva da execução da pena de prisão. Em o urras palavras, o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei n°
8.072/90, não impede a concessão do sursi;. Afinal, como o sursis substitui condicionalmente
a execução da pena privativa de liberdade, é é.e todo evidente que a concessão desse benefício
antecede o efetivo cumprimento da pena priv:~.tiva de liberdade, que, se acaso fosse necessário,
aí sim deveria ser feito em regime inicial fechado.
A partir do momento em que os Tribunais Superiores reconheceram a inconstitucionalidade do regime integral fechado para o cumprimento da pena pela prática de crimes hediondos
(STF, HC 82.959/SP), passando a admitir, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (STF, HC 97.256/RS), houve inevitável mudança de orientação jurisprudencial em relação à conces~ão do sursls, ::uja aplicação vem sendo admitida inclusive em
relação a crimes hediondos, desde que preencl:idos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77
do Código Penal. 120
Não obstante a possibilidade de concessi:.o do sursis aos crimes hediondos, é bom ressaltar
que, especificamente em relação ao tráfico de drogas, ante a vedação constante do art. 44 da Lei
n° 11.343/06, os Tribunais ainda vêm considerando ser legítima a proibição da concessão da
suspensão condicional da pena aos crimes do.' arts. 33, caput e§ 1°, e 34 a 37 da referida Lei, o
que, a nosso ver, causa bastante estranheza, porquanto se confere tratamento desigual a crimes
que são equiparados por força da própria Constituição Federal. l2l
No sentido de que, em virtude da redação orighal do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, a imposição legal de
regime integralmente fechado seria incompatív;,l com a concessão do sursis, porquanto a sanção privativa
de liberdade devia ser cumprida integralmente em regime fechado: STF, 1• Turma, HC 72.697/RJ, Rei. Min.
Celso de Mello, j. 19/03/1996, DJ 21/05/1999. Na mesma linha: STJ, 5• Turma, HC 31.656/SP, Rei. Min. Gilson
Dipp, j. 06/05/2004, DJ 07/06/2004 p. 251. E ainda: STJ, 5~ Turma, HC 28.227/RJ, Rei. Min. Jorge Scartezzini,
j. 16/10/200~, DJ 19/12/2003 p. 524.
120 No sentido de que a interpretação sistemática deos textos relativos aos crimes hediondos e à suspensão condicional da pena conduz à conclusão sobre a compatibilidade entre ambos: STF, 1• Turma, HC 84.414/SP, Rei. Min.
Marco Aurélio, j. 14/09/2004, DJ 26/11/2004.

119

121

Para 0 Supremo, "o óbice, previsto no artigo 44 da Lei nº 11.343/06, à suspensão condicional da pena imposta
ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei nº 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do artigo Sº da
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10. BENEFÍCIOS PRISIONAIS.
As diversas restrições estabelecidas pela Lei no 8.072/90 em relação a benefícios penais
e processuais penais também provoca certa controvérsia no tocante ao gozo ·de certos direitos
previstos na Lei de Execução Penal.

10.1. Prisão domiciliar.
Levando em consideração certas situações especiais, de natureza humanitária, a substituição da prisão penal pela prisão domiciliar visa torr.ar menos desumana a segregação, permitindo
que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao agente seja imposta a obrigação de permanecer em
sua residência. De acordo com o art. 117 da LEP, é possível o recolhimento do beneficiário do
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I- condenado maior de 70 (setenta)
anos; li - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV- condenada gestante. 122
Além das hipóteses previstas no art. 117 da ::...EP, é pacífica a jurisprudência no sentido de
que, na falta de vagas em estabelecimemo compatÍ1•el ao regime a que faz jus o apenado (v.g,
semiaberto), configura constrangimento ilegal a St:.l submissão ao cumprimento de pena em
regime mais gravoso, devendo o mesmo cumprir a reprimenda em regime aberto, ou em prisão
domiciliar, na hipótese de inexistência de Casa de Mbergado: 123

À época em que a Lei dos Crimes Hediondos entrou em vigor, como se exigia o cumprimento
integral da pena em regime fechado, era absolutame:J.te inconcebível a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, porquantc·, segundo o art. 117 da LEP, este benefício
podia ser concedido apenas àqueles que estivessem cumprindo pena em regime aberto. Hoje, no
entanto, admitida a possibilidade de progressão de regimes em relação a crimes hediondos e equiparados (STF, HC 82.959/SP), e declarada a incor.sü:ucionalidade do regime inicial fechado pelo
plenário do Supremo (STF, HC 111.840/ES), cooclui-se que o argumento outrora utilizado para
a vedação da substituição da prisão penal pela domiciliar encontra-se ultrapassado. Por isso, desde
que preenchidos os pressupostos do art. 117 da LEP, é possível a concessão e prisão domiciliar aos
condenados pela prática de crimes hediondos e eq.1iparados, até mesmo como forma de se preservar o princípio da dignidade da pessoa huoana (CF, art. l 0 , III).
Nesse contexto, como se pronunciou o Suprerr_.:>, "o fato de o paciente estar condenado por
delito tipificado como hediondo não enseja, por si só, uma proibição objetiva incondicional à
concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da ?essoa humana, especialmente a dos idosos,
sempre será preponderante, dada a sua cor.dição de princípio fundamental da República (art. 1°,

Constituição Federal": STF, 1' Turma, HC 101.919/MG, Rei. l.t1in. Marco Aurélio, j. 06/09/2011, DJe 206 25/10/2011.
'Com entendimento semelhante: STJ, 5' Turma,. HC 197.268/SP, Rei. Min. Laurita Vaz,j. 26/02/2013, DJe 06/03/2013.
122

A prisão domiciliar a que se refere o art. 117 da LEP não se confunde com a novel prisão domiciliar de natureza
cautelar introduzida nos arts. 317 e 318 do CPP pela Lei n~ 12.403/11, que cuida da possibilidade de substituição
da prisão preventiva, espécie de prisão cautelar, pela pri;ão domiciliar, ao passo que a prisão-albergue domiciliar prevista no art. 117 da LEP funciona como modalidade de prisão aberta, ou seja, hipótese de cumprimento
de prisão penal de regime aberto em residência parti•:ular.

123

STJ, 5' Turma, 1.187.343/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 17/03/2011, DJe 04/04/2011. E ainda: STJ, 6' Turma,
HC 158.783/RS, Rei. Min. Celso Limongi, Des.embargêdor Convocado do TJ/SP, j. 31/08/2010, DJe 20/09/2010.
No sentido de que o condenado em regime semiaberto que faz jus à progressão tem direito a cumprir a pena
em prisão domiciliar pelo menos enquanto não surgir •;aga em estabelecimento prisional com as condições
necessárias ao adequado cumprimento da pena em regime aberto. STJ, 6' Turma, HC 216.828/RS, Rei. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 02/02/201'2.
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inciso III, da CF/88). Por outro lado, incontroverso que essa mesma dignidade se encontrará
ameaçada nas hipóteses excepcionalíssimas em que o apenado idoso estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou
em estabelecimento hospitalar adequado". 124

10.2. Autorizações de saída.
Na Seção referente às autorizações de saída, a Lei de Execução Penal cuida da permissão de
saída (LEP, arts. 120 e 121) e da saída temporária (LEP, arts. 122 a 125).
Como não há vedação expressa às autorizações de saída na Lei n° 8.072/90, conclui-se que,
a partir do momento em que o Plenário do Supremo passou a admitir a progressão de regimes
em relação a crimes hediondos e equiparados, tendo inclusive declarado a inconstitucionalidade
do regime inicial fechado, não há qualquer óbice à concessão da permissão de saída e da saída
temporária, desde que preenchidos os respectivos pressupostos objetivos e subjetivos listados
pela LEP. A título de exemplo, se o condenado pela prática de um crime hediondo estiver cumprindo pena em regime semiaberto, ostentar comportamento adequado, tiver cumprido mínimo de 116 (um sexto) da pena, se primário, e 114 (um quarto) da pena, se reincidente, havendo
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, poderá, em tese, obter autorização para
saída temporária do estabelecimento prisional para visitar a família, sem prejuízo da utilização
de equipamentos de monitoração eletrônica (LEP, art. 122, I, e parágrafo único). No entanto,
como esse benefício não é um direito absoluto do preso, não deve ser concedido de maneira indiscriminada, até mesmo para não possibilitar uma oportunidade de fuga para condenados que
ainda tenham muitos anos de pena privativa de liberdade a cumprir. 125

10.3. Remição.
De acordo com o art. 126 da LEP, com redação determinada pela Lei n° 12.433/11, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da penal. Essa contagem de tempo será feita à razão de: a) 1
(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar- atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; b) I (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. Como não
há qualquer restrição expressa acerca do assunto na Lei n° 8.072/90, é perfeitamente possível a
concessão da remição aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. 126

10.4. Trabalho externo.
Mais uma vez, ante a ausência de vedação expressa acerca do assunto pela Lei dos Crimes Hediondos, não se pode estabelecer vedação em abstrato à concessão de trabalho externo aos acusados
124

STF, 1ª Turma, HC 83.358/SP, Rei. Min. Carlos Britto, j. 04/05/2004, DJ O<Í/06/2004. No sentido de que o regime
domiciliar concedido ao apenado em regime fechado, comprovadamente acometido de doença grave, é medida
de exceção, cabível apenas naquelas hipóteses em que inviável o tratamento no interior do próprio estabelecimento prisional: STJ, 6ª Turma, HC 40.448/SC, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 21/02/2006, DJ 05/02/2007 p. 385.

125

No sentido de que a saída temporária não é um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao
magistrado, dai por que pode ser indeferida em decisão devidamente fundamentada pelo juízo da execução
se acaso ausentes os requisitos de índole objetiva e subjetiva necessários à concessão do referido benefício:
STF, 1ª Turma, HC 104.870/RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 04/10/2011, DJ~·206 25/10/2011.

126

De se lembrar que o condenado que cumpre pena no regime áberto não tem direito à remição pelo trabalho,
nos termos do art. 126 da LEP: STJ, 6' Turma, HC 186.389/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/2/2012,
DJe 21/03/2012.
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condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. Assim, preenchidos os pressupostos
dos arts. 36 e 37 da LEP, poderá o diretor do estabelecimento autorizar a prestação de trabalho
externo, devendo, evidentemente, adotar cautelas de modo a evitar possíveis fugas.
Na dicção da 6• Turma do STJ, na medida em que a Constituição Federal (art. 6°), o
Código Penal (art. 34, § 3°) e a Lei de Execução Penal (art. 36) garantem ao preso o direito de
trabalhar, deve ser admitido o exercício de atividade laboral externa por parte do condenado
por crime hediondo, não havendo qualquer incompatibilidade desses dispositivos com o art. 2°,
§ 1°, da Lei 8.072/90. 127

11. RECOLHIMENTO À PRISÁO PARA APELAR.
De acordo com o art. 2°, § 3°, da Lei n° 8.072/90, "em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade". De maneira bem
semelhante ao quanto disposto no revogado art. 594 do CPP ("O réu não poderá apelar sem
recolher-se à prisão, ou prestar· fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto"), o art. 2°,
§ 3°, da Lei dos Crimes Hediondos, autoriza o juiz a impor o recolhimento do acusado à prisão
como condição de admissibilidade recursal.

É sabido que, durante anos e anos, o recolhimento à prisão figurou no Código de Processo
Penal e na legislação especial como condição de admissibilidade recursal. Desde o advento da
Constituição Federal, este draconiano fato impeditivo do conhecimento de um recurso já era
questionado por boa parte da doutrina, sob o argumento de que o direito ao duplo grau de
jurisdição não podia ser tolhido em virtude do 11ão recolhimento do acusado à prisão. Não obstante a posição doutrinária, tal requisito era tido como válido pelos Tribunais Superiores, como
se depreende da própria súmula n° 9 do STJ: "A exigência da prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência".
Ocorre que, em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca do assunto, pondo um fim à vinculação do conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Entendeu a Suprema Corte que haveria um conflito entre a garantia
ao duplo grau de jurisdição, expressamente prevista no art. 8°, § 2°, "h", do Pacto de São José
da Costa Rica, incorporado ao ordenamento por força do art. 5°, § 2°, da CF, e a exigência de
o condenado recolher-se ao cárcere para que a apelação fosse processada. 128

À época, ainda não havia consenso na Suprema Corte quanto ao status normativo supralegal dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Porém, concluiu-se que, mesmo que
127

STJ, 6ª Turma, HC 35.004/DF, Rei. Min. Paulo Medina, j. 24/02/2005, DJ 18/04/2005. Na mesma linha: STJ, 6ª
Turma, HC 45.392/DF, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09/03/2006, DJ 03/04/2006. No sentido de que é inviável a concessão do trabalho externo quando o Estado não dispuser de escolta policial a fim de assegurar as cautelas necessárias contra a fuga e em favor da disciplina: STJ, s• Turma, HC 41.940/DF, Rei. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 24/05/2005, DJ 01/08/2005 p. 496.

128

STF, 1• Turma, HC 88.420/PR, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2007, DJe 32 06/06/2007. Mesmo antes
da decisão proferida no HC 88.420, o Supremo Tribunal Federal já caminhava no sentido de declarar inválidos
(total ou parcialmente) os dispositivos da revogada Lei nº 9.034/95 (art. 9º- "o réu não poderá apelar em liber-.
dade, nos crimes previstos nesta Lei") e da Lei nº 9.613/98 (art. 3º- " ... o juiz decidirá fundamentadamente se o
réu poderá apelar em liberdade"), quando a reclamação 2.391 perdeu seu objeto. Na mesma linha, porém pelo
Tribunal Pleno do Supremo: HC 90.279/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 26/03/2009, DJe 157 20/08/2009. Com
o entendimento de que, previsto o direito ao duplo grau de jurisdição implicitamente na Constituição Federal,
inválida será a legislação ordinária que imponha como condição de admissibilidade recursal o recolhimento do
acusado à prisão: STF, Pleno, RHC 83.810/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 200 22/10/2009.
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se entendesse que se situam no mesmo plano de validade das leis ordinárias, se a Convenção
Americana de Direitos Humanos (que assegura o duplo grau de jurisdição de maneira ampla
e irrestrita) entrou em vigor no ordenamento jurídico interno em 09 de novembro de 1992 data em que foi publicado o Decreto presidencial que determinou seu integral cumprimento
(Dec. 678/92) - e, portanto, em data posterior ao Código de Processo Penal, há de se concluir
que restou revogada a legislação anterior que com ela era incompatível (lex posterior derrogat
priori). Em outras palavras, se, no mínimo, o Pacto de São José da Costa Rica tem valor de lei
ordinária, isso significa dizer que o art. 8°, § 2°, 'h', do Dec. 678/92, revogou lei ordinária anterior que com ele era incompatível, in cam, o revogado art. 594 do CPP.
De se ver que dois foram os fundamentos invocados pelo Relator para admitir a tese de que
o duplo grau de jurisdição não pode ser tolhido pelo fato de o réu não ter sido preso (embora
sua prisão tenha sido decretada): l) o duplo grau de jurisdição no crime tem estatura constitucional; 2) a incorporação da Convenção Americana de Direitos Humanos ao Direito brasileiro
(1992) é posterior ao revogado art. 594 do CPP, ou seja, norma superior prepondera sobre norma
inferior, ou lei posterior derroga lei anterior.
Do referido julgado podemos extrair duas importantes conclusões: a) o direito de apelação
pode ser exercido no âmbito criminal, independentemente do recolhimento do acusado à prisão,
pouco importando também se ele é primário ou não, portador de bons antecedentes ou não;
b) nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do acusado,
fazendo-o de maneira fundamentada à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP. 129
Consolidando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 88.420, a 3• Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou em 23 de abril
de 2008 o enunciado da súmula n° 347, ~egundo o qual o conhecimento de recurso de apelação
do réu independe de sua prisão. Por consequência, deixou de ter qualquer validade a súmula no
09 do STJ. Além disso, ao editar a súmula n° 347, o STJ passou a reconhecer: o duplo grau
de jurisdição como garantia do acusado; <. impossibilidade de lei ordinária limitar o direito de
recurso; e a possibilidade de prisão somente quando a decisão for devidamente fundamentada
com fatos concretos e dentro dos parâmetros do art. 312 do CPP, ou quando transitada em
julgado a decisão condenatória. 130
Toda essa discussão ganhou ainda mais reforço a partir do novo entendimento por parte da
Suprema Corte acerca do status normativo de tratados internacionais de direitos humanos, que
passou a considerá-los dotados de status r.ormatiw supralegal, do que deriva a inaplicabilidade
da legislação infraconstirucional com eles conflitantes, seja ela anterior ou posterior ao ato de
ratificação: 131
Se é este o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do status normativo
do Pacto de São José da Costa Rica, que e.:pressamente assegura aos acusados o direito ao duplo
grau de jurisdição (Dec. 678/92, art. 8°, § 2°, "h"), forçoso é concluir que toda a legislação
infraconstitucional que outrora condicior..ava o conhecimento da apelação ao recolhimento do
acusado à prisão deixou de ter acolhida no ordenamento pátrio. São inválidos, portanto, porque
129

Nessa linha: CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit. p. 51.
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ZAPPALA, Amalia Gomes. Súmula 347 do STJ- Fim da inconstitucional escolha entre liberdade e apelação. Boletim IBCCrim 187, ano 16. São Paulo: IBCCrim, juno 2008, p. 18.
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STF, Pleno, HC 87.585/TO, Rei. Min. Marco AL ré li o, DJe 118 25/06/2009.
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não compatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura aos acusados o direito ao duplo grau de jurisdição, os seguintes dispositivos legais: 132
a) Lei n° 7.492/86 (art. 31, caput): nos crimes contra o sistema financeiro. nacional previstos na referida lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança, nem apelar
antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada
situação que autoriza a prisão preventiva: 133

b) Lei n° 8.038/90 (art. 27, § 2°): apesar dos recursos extraordinário e especial não serem
dotados de efeito suspensivo, ao apreciar o HC 84.078, decidiu o Supremo Tribunal Federal
que ofende o princípio da não culpabilidade a execução provisória de pena privativa de liberdade
antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar
do réu, desde que presentes os requisitos autoriz;;.dores previstos no art. 312 do CPP;
c) Lei n° 8.072/90 (art. 2°, § 3): ~em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá Jundamentadamente se o réu poderá apelar em liberhde";

d) revogada Lei n° 9.034/95 (art. 9°): "o réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes
previstos nesta Lei": a nova Lei das Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/13) não prevê o
recolhimento à prisão como condição de admissibilidade recursal;
e) Lei n° 9.613/98 (revogado art. 3°, capttt, in fine): ".. :em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade". Em relação ao dispositivo em questão, o Plenário do Supremo conclui·.1 não ser caso de inconstitucionalidade do art. 3°
da Lei n° 9.613/98, mas sim de interpretação conforme a Constituição, para se interpretar que
o juiz decidirá, fundamentadamente, se o réu poderá, ou não, apelar em liberdade, verificando
se estão presentes, ou não, os requisitos da prisão cautelar. 134 De todo modo, com o advento da
Lei n° 12.683/12, o ai:t. 3° da Lei n° 9.613/98 foi expressamente revogado;
f) Lei n° 11.343/06 (art. 59, caput): "no> crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34
a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem recalher-se à prisão, salvo se for primário e de bons
antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória";

g) CPP, revogado art. 393, inciso 1: "sã·:J efeitos da sentença condenatória recorrível ser
o réu preso ou conservado na prisão, assim !:'las infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis
enquanto não prestar fiança".
h) CPPM, art. 527: "o réu não poderá aJ::elar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e
de bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença condenatória". A partir da
decisão do Supremo no HC 88.420/P::Z, está superado o entendimento constante da súmula n°
132

Segundo Tourinho Filho, todas essas dis"Josições caíram no vazio, não só em face do § 1º do art. 387 do CPP,
como também pela revogação do art. 554. (TOURI\JHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33• ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 413).
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No sentido de que a exigência de recolhi'llento compulsório do condenado para apelar viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e co duplo grau de jurisdição, daí por que também se aplica
ao disposto no art. 31 da Lei nº 7.492/86, que p·J~sui redação análoga à do revogado art. 594 do CPP: STF, 2•
Turma, 103.986/SP, Rei. Min. Gil mar Me1des, 08/02/2011, DJe 37 23/02/2011.
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STF, Pleno, HC 83.868/AM, Rei. Min. Ellen Gracie, Dje 7116/04/2009. Concordamos com a assertiva de que o
magistrado pode decretar a prisão preventiva no momento da sentença condenatória, desde que o faça à luz de
uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Porém, com a devida vênia, o fato de a prisão preventiva
ter sido decretada de maneira fundamentada jamais pode servir de óbice ao conhecimento do recurso, sob
pena de afronta ao duplo grau de juriscição, pre\;sto expressamente na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.
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11 do Superior Tribunal Militar, segundo a qual o recolhimento à prisáo, como condição para apelar (art. 527 do CPPM), aplica-se ao réu foragido e, tratando-se de revel, só é aplicável se a sentença
houver negado o direito de apelar em liberdade.
Certamente, haverá quem diga que tais dispositivos não foram revogados pela nova sistemática adotada pelas Leis 11.689/08, 11.719/08 e 12.403/11, sob o argumento de que, por se
tratarem de leis especiais, deve prevalecer a regra !ex specialis derrogat legi generalis, com o que
não podemos concordar. De fato, como adverte Badaró, quando uma lei especial excepciona
uma regra geral, o faz diante da inadaptabilidade daquela disciplina comum para as peculiaridades dos casos regidos pela lei especial. Obviamente, no caso de uma verdadeira revolução na
disciplina da lei geral, que passa a seguir um sistema completamente novo, não se pode, pura e
simplesmente, negar aplicação à nova lei geral, ou melhor, ao novo sistema global às situações
disciplinadas pela lei especial. Isso porque desaparece, em tal caso, a justificativa de adoção do
fator de diferenciação. 135
Hoje, portanto, independentemente do recolhimento à prisão, ou até mesmo de eventual
fuga durante a tramitação do recurso, o acusado terá assegurado o direito ao duplo grau de
jurisdição. O recolhimento do condenado à prisão não pode ser exigido como requisito para o
conhecimento do recurso de apelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos
direitos de ampla defesa e à igualdade entre as partes no processo. 136
Se o conhecimento da apelação independe do recolhimento à prisão, isso, no entanto, não
significa dizer que o acusado não possa ser preso quando da sentença condenatória. A prisão
preventiva pode ser decretada, seja no momento da pronúncia, seja no momento da sentença
condenatória, desde que o magistrado o faça de maneira fundamentada, apontando a presença
dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, associada à insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão para assegurar a eficácia do processo.
Pondo fim a essa controvérsia, a Lei n" 11.719/08, que alterou o procedimento comum do
Código de Processo Penal, revogou, de modo expresso, o art. 594 do CPP, além de revogar tacitamente o art. 393, I, constando agora expressamente do art. 387, § 1°, que o juiz, ao proferir
sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da
apelação que vier a ser interposta. A nosso ver, cuida-se de regramento geral, a ser aplicado a todo
e qualquer processo criminal, sendo inviável que se exija o recolhimento do acusado à prisão
para que seu recurso seja conhecido. A Lei n° 12.403/11 (art. 4°), por sua vez, revogou expressamente os arts. 393 e 595 do Código de Processo Penal.
Se o conhecimento da apelação independe do recolhimento à prisão do acusado, também
se tem como inválido o revogado art. 595. caput, do CPP, que previa hipótese de extinção anô~
mala da apelação pela deserção, quando o réu fugisse depois de haver apelado, nas hipóteses em
que o juiz tivesse condicionado o conhecimento da apelação ao recolhimento o cárcere. Nas palavras do Min. Joaquim Barbosa, "o art. 595 do Código de Processo Penal institui pressuposto
recursal draconiano, que viola o devido processo legal, a ampla defesa, a proporcionalidade e a
igualdade de tratamento entre as partes no processo. [...] Ordem concedida para determinar que
135

BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas- comentários à
Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 269.
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STF, Pleno, RHC 83.810/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 200 22/10/2009.
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o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proceda ao julgamento do mérito da apelação interposta pelo paciente. Somente contra esse futuro julgamento é que eventual recurso
acusatório poderá ser interposto contra o paciente". 137
De modo semelhante, também não se pode exigir o recolhimento do acusado à prisão
para que possa se insurgir contra a decisão de pronúncia. Com a reforma do CPP pela Lei n°
11.689/08, encontra-se implicitamente revogado o dispositivo do art. 585 do CPP, uma vez que
o acusado somente deve se recolher ao cárcere se o magistrado assim entender necessário e desde
que de modo motivado (CPP, art. 413, § 3°). 138

11.1. Sentença condenatória e situação prisional do acusado.
Firmada a premissa de que o conhecimento do recurso independe do recolhimenro à prisão, resta saber o procedimento a ser adotado pelo juiz por ocasião da prolação da sentença
condenatória, isto é, se deve ser obrigatoriamente decretada a prisão preventiva do acusado, ou
se este deve ser mantido em liberdade. Na verdade, a prisão ou a manutenção do acusado em
liberdade deve ser determinada a partir de duas situações distintas quando do momento da
sentença condenatória recorrível:
a) acusado em liberdade por ocasião da sentença condenatória recorrível: se o acusado
permanecera solto ao longo de toda a instrução processual, pouco importando se primário ou reincidente, portador de bons ou maus antecedentes, auror de crime hediondo ou não, isso significa dizer que o juiz entendeu não ser necessária sua prisão cautelar, seja por força da ausência de uma das
hipóteses que autorizava a prisão preventiva, seja porque as medidas cautelares diversas da prisão se
mostraram adequadas e suficientes para tutelar a eficácia do processo. Não faria sentido, portanto,
estabelecer como efeito automático da sentença condenatória recorrível seu recolhimento à prisão,
sob pena de patente violação ao princípio da presunção da não culpabilidade. 139
Assim, se o acusado estiver solto quando da sentença condenatória, deve permanecer solto,
salvo se surgir alguma hipótese que autorizasse sua prisão preventiva. Com efeito, proferida sentença penal condenatória, nada impede que o Poder Judiciário, a despeito do caráter recorrível
desse ato, decrete, excepcionalmente, e de maneira fundamentada, a prisão cautelar do réu condenado, desde que existam, quanto a ela, reais motivos evidenciadores da necessidade de adoção
dessa extraordinária medida constritiva de ordem pessoal. 140
b) acusado preso por ocasião da sentença condenatória recorrível: se o acusado estava
preso, isso significa dizer que o juiz entendeu que havia motivos que aurorizavam sua prisão
137 STF, 2• Turma, HC 84.469/DF, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 083 09/05/2008. Em sentido semelhante, pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal: STF, Pleno, HC 85.369, Rei. Min. Cármen Lúcia, DJe 079 29/04/2009. E ainda:
STF, Pleno, HC 85.961/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, DJe 7116/04/2009.
138

Nesse sentido: STF, 1• Turma, HC 101.244/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2010, DJe 62 08/04/2010.

139 Como se manifestou o Plenário do Supremo, se o acusado permaneceu solto durante todo o curso do pro·
cesso e teve sua prisão determinada por ocasião do julgamento da apelação por meio de decisão lacônica
desprovida de maior fundamentação quanto à necessidade da segregação cautelar, há de ser reconhecida a
ilegalidade da prisão, por constituir verdadeira execução provisória da pena, violando, por consequência, o
princípio da presunção de inocência: STF, Pleno, HC 91.676/RJ, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/02/2009,
DJe 75 23/04/2009.
140 Admitindo a possibilidade de decretação da prisão cautelar de acusados que permaneceram soltos durante
o processo, porquanto fundamentada a necessidade da segregação em razão da elevada periculosidade dos
agentes, a complexidade do esquema delituoso e a magnitude da lesão causada: STJ, 5' Turma, HC 29.445/RS,
Rei. Min. Jorge Scartezzini, DJ 19/12/2003 p. 532.
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preventiva. Portanto, não faria sentido qu~ colocasse o acusado em liberdade. Pode o acusado
condenado em 1a instância, portanto, permanecer preso. Porém, nessa hipótese, deve o magistrado apontar na sentença condenatória a persistência dos motivos que justificam sua segregação
cautelar. A propósito, o art. 387, § 1°, do CPP, dispõe que, ao proferir sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar (art. 319), sem prejuízo do conhecimento da apelação
que vier a ser interposta. 141
Como se percebe, no momento da sentença condenatória recorrível, continua sendo possível a decretação da prisão cautelar ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão, devendo o magistrado, para tanto, apontar a presença de seus pressupostos, tanto quando mantém
medida cautelar anteriormente decretada, como quando a determina nesse momento. Portanto,
diante da nova redação do art. 387, § 1°, do CPP, já não há mais dúvidas: quando da prolação da
sentença penal condenatória, o magistrado tem um duplo dever - o de fundamentar o decreto
de condenação penal e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou a sua manutenção, se
acaso necessária. 142
Outrossim, embora demonstrada, fundamentadamente, a indispensabilidade da pnsao
cautelar do acusado por ocasião da sentença condenatória, os Tribunais vêm entendendo que
é desproporcional determinar que o acusado aguarde o julgamento do recurso de apelação em
regime mais gravoso que aquele fixado no decreto condenatório. Logo, considerando que a
prisão cautelar acarreta o recolhimento do acusado à prisão em cirCUf)Stâncias absolutamente
semelhantes ao cumprimento da pena no regime fechado, há diversos precedentes da 5" Turma
do STJ no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
o acusado tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação no mesmo regime,
aplicando-se, desde já, as respectivas regras. 143

12. PRISÁO TEMPORÁRIA EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
De acordo com o art. 2°, § 4°, da Lei ::1° 8.072/90, a prisão temporária em relação a crimes
hediondos e equiparados terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso
de extrema e comprovada necessidade.
Portanto, com o advento da Lei n° 8.072/90, a prisão temporária passou a ser cabível não só
em relação aos crimes previstos no inciso III do art. 1° da Lei n° 7.960/89- homicídio doloso,
sequestro ou cárcere privado, roubo, ext·xsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia
com resultado de morte, envenenamentc C.e água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando (hoje, associação criminosa), genocídio, tráfico
de drogas e crimes contra o sistema financeiro nacional -, como também em relação aos crimes
141

Nesse contexto, como já se pronunciou o Supremo, não há lógica em se permitir que o acusado, preso preventivamente durarte toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar: STF, 1ª Turma, HC 89.824/MS, Rei. Min. Carlos Britto, j. 11/03/2008,
DJe 162 28/08/2008.

142 STF, 2ª Turma, HC 99.914/SC, Rei. Min. Celso de Mello, j. 23/03/2010, DJe 76 29/04/2010.
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STJ, 5ª Turma, HC 218.098/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 08/05/2012, DJe 21/05/2012. E ainda: STJ, 5ª Turma,
HC 227.960/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/10/2012. STJ, Sª Turma, HC 89.018, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 18/12/2007, DJe 10/03/2008.
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previstos no caputdo art. 2° da Lei n° 8.072/90, quais sejam, os crimes hediondos e equiparados
(tortura, tráfico de drogas e terrorismo).
Da leitura e comparação entre as Leis n° 7.960/89 e 8.072/90, constata-se: a) a prisão
temporária não é admissível em contravenções penais, nem tampouco em crimes culposos; b) a
Lei no 8.072/90 menciona no art. 2°, caput, os crimes hediondos (consumados ou tentados), a
prática de tortura e o terrorismo, não constantes do rol do art. 1°, inciso Ill, da Lei n° 7.960/89;
c) a Lei n° 8.072/90 refere-se ao tráfico ilícito de entorpecentes de forma ampla (art. 2°, caput),
enquanto que a Lei n° 7.960/89 (art. 1°, III, "n") menciona expressamente somente o tráfico de
drogas previsto no art. 12 da revogada Lei n° 6.368/76.
De se notar que o art. 2°, § 4°, da Lei n° 8.072/90 amplia não apenas o prazo da prisão
temporária, como também o rol de infrações penais que estão sujeitas à referida prisão cautelar.
Por isso, em se tratando de crimes hediondos e equiparados, mesmo que o delito não conste do
art. 1°, III, da Lei n° 7.960/89, a prisão temporária poderá ser decretada. A título de exemplo,
basta pensar no crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). À primeira vista, pode-se pensar
que a prisão temporária não é cabível em relação a tal delito, eis que esse crime não consta do
rol do art. 1°, inciso III, da Lei n° 7.960/89. No entanto, como o legislador da Lei n° 12.015/09
teve o cuidado de inserir o estupro de vulnerável no rol dos crimes hediondos- Lei n° 8.072/90,
art. 1°, inciso VI-, é plenamente possível a decretação da temporária.
Nessa linha, como observa Scarance Fernandes, "queira-se ou não, o § 3° do art. 2° (hoje
renumerado § 4°), fala de prisão temporária em relação a todos os crimes previstos no art. 2°,
que não correspondem somente aos da Lei 7.960/89. Ademais, são ilícitos que foram considerados graves pelo legislador constituinte, tanto que deu a eles tratamento diferenciado, declarando-os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (art. 5°, XLIII)". 144
Diversamente do prazo fixado como regra pela Lei n° 7.960/89, que é de 5 (cinco) dias,
prorrogável por igual período, a Lei 11° 8.072/90 estabelece que, em se tratando de crimes hediondos e equiparados, a prisão temporária poderá ser decretada por, no máximo, 30 (trinta)
dias, sendo que, em caso de extrema e comprovada necessidade, tal prazo pode ser prorrogado por igual período. Essa prorrogação do prazo da prisão temporária não é automática,
devendo sua imprescindibilidade ser comprovada com base em elementos colhidos enquanto
o acusado estava preso. Na verdade, apenas diligências novas, diversas daquelas inicialmente
pensadas pela autoridade policial, podem efetivamente autorizar a prorrogação do prazo da
prisão temporária. 145
O prazo da custódia temporária não começa a fluir a partir do instante em que o juiz a
decreta, mas sim a contar do momento da captura da pessoa contra quem foi emitida a ordem
de prisão. A contagem do prazo deve ser feita à luz do art. 10 do Código Penal, incluindo-se no
cômputo do prazo o dia do começo. Trata-se de prazo limite, ou seja, nada impede que o juiz
decrete a prisão temporária por um período menor que o previsto em lei. Ora, quem pode o
mais pode o menos. Se o juiz entende que 15 (quinze) dias de prisão temporária são suficientes
para auxiliar nas investigações de um crime hediondo, por que seria obrigado a manter o réu
preso por mais tempo? Pode-se decretar a temporária por 10 (dez) dias e prorrogá-la por mais 5
144

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 6• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 292.
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No mesmo contexto: LANFREDI. Op. cit. p. 173.
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(cinco), assim como se afigura viável decretá-la por 5 (cinco) dias, prorrogando-a por mais 30
(trinta), em caso de extrema e comprovada necessidade.
Se a prisão temporária tiver sido decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, concluindo a autoridade policial, posteriormente, que não há mais necessidade de se manter o indivíduo preso,
deve representar à autoridade judiciária competente solicitando a revogação da prisão temporária. Somente o juiz poderá revogar a prisão temporária, jamais a própria autoridade policial. 146
Decorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em
liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura, salvo se houver prorrogação da
temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva. Relembre-se que a prisão temporária
não pode ser decretada ou mantida após o recebimento da peça acusatória. Portanto, após o decurso do prazo da temporária, deve o inquérito ser remetido à Justiça, oferecendo o Ministério
Público a denúncia, ao mesmo tempo em que requer a decretação da prisão preventiva, se acaso
necessária. 147
Aliás, de acordo com o art. 4°, alínea "i", da Lei n° 4.898/65, acrescentado pela Lei n°
7.960/89, constitui abuso de autoridade prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou
de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. 148
Art. 32 A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios
estaduais ponha'~m risco a ordem ou incolumidade pública.
.

13. PRESÍDIOS FEDERAIS DE SEGURANÇA MÁXIMA.
O art. 3° da Lei n° 8.072/90 impõe à União o dever de manter estabelecimentos penais de
segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade
pública. A despeito do caráter cogente desse dispositivo legal, a verdade é que, durante anos e
anos, a União quedou-se inerte em relação à criação desses presídios federais.
Essa desídia da União foi agravada com o advento da Lei n° 10.792/03, que deu nova
redação ao art. 86, § 1°, da LEP, o qual passou a dispor que a União Federal poderá construir
estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a
medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.
146

Em sentido contrário, Carlos Kauffmann entende que a autoridade policial e o Ministério Público também
podem determinar a libertação do investigado, caso entendam que não subsiste a necessidade de segregação da liberdade. (Prisão temporória. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 113/114). Aury Lopes Jr. comunga
do mesmo entendimento: Direita processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. 11. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009, p. 123.
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No sentido de que, uma vez recebida a denúncia não mais subsiste o decreto de prisão temporária, que visa
resguardar, tão somente, a integridade das investigações: STJ, 5~ Turma, HC 44.987/BA, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 02/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 341. Em caso concreto apreciado pelo STJ, como o paciente estava preso há
mais de seis meses, em razão de prisão temporária, sem a convolação em preventi.va ou o oferecimento da
denúncia, concluiu-se pela ilegalidade do excesso de prazo: STJ- HC 78.376/SC- 5~ Turma- Rei. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho- DJ 08/10/2007 p. 335.
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Segundo parte da jurisprudência (RT, 394/267, 405/417), o tipo penal acrescentado à Lei nº 4.898/65 revogou o
art. 350, inciso 11, do Código Penal, que tinha basicamente idêntica redação.
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Enfim, no ano de 2006, a partir da reestruturação do Departamento Penitenciário Nacional- Depen -, foi criado o Sistema Penitenciário Federal, com a finalidade de ser o gestor e
fiscalizador das Penitenciárias Federais. Surgem, então, os primeiros presídios federais de segurança máxima: a) Porto Velho/RO (em funcionamento); b) Mossoró/RN (em funcionamento);
c) Campo Grande/MS (em funcionamento); d) Catanduvas/PR (em funcionamento); e) Brasília/DF (em planejamento).

13.1. Transferência para presídios federais e competência do juízo da execução.
Com a criação dos presídios federais, é cada vez mais comum a transferência de presos
condenados pela Justiça Estadual para tais estabelecimentos, o que provoca certa controvérsia
quanto à competência do juízo da execução.
Como deixa entrever a súmula no 192 do STJ (Compete ao juízo das Execuções Penais doEstado a execução das penas impostas a sentenciados pela justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando
recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual), prevalece o entendimento de que
a competência do Juízo da Execução é determinada em virtude da natureza do estabelecimento
prisional em que o preso se encontra recolhido.
Quando essa súmula foi elaborada pelo STJ, atribuindo ao Juízo das Execuções Penais do
Estado a competência para dirimir os incidentes da execução, a realidade era uma só: diante da
absoluta inércia da União em proceder à construção de presídios federais, o ônus da execução
sempre recaía sobre os Estados, que se viam obrigados a recolher em seus estabelecimentos prisionais presos condenados pela Justiça Federal, Eleitoral e Militar da União. Hoje, todavia, essa
inércia da União em construir presídios vem sendo superada gradativamente.
Considerando, então, a possibilidade de um preso condenado pela Justiça Estadual estar
recolhido em um presídio federal, ou vice-versa, interessa, para fins de fixação da competência, a
natureza do estabelecimento penitenciário em que se encontra o condenado: se estadual, o juízo
das execuções será estadual; se federal, o juízo das execuções será federal.
Aliás, é exatamente nesse sentido o teor da Lei n° 11.671/08, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Segundo
a referida lei (art. 2°), a atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais
federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso.
Por sua vez, o art. 4°, caput, e seus§§ 1° e 2° estabelecem 3 (três) premissas fundamenrais: a)
a admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada
do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória; b) a execução penal da pena privativa de
liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente; c)
apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo
de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e
para os respectivos incidentes.
Por isso, ao apreciar o Conflito de Competência n° 90.702/PR, relativo à execução penal
de apenados que foram transferidos para a penitenciária federal de Catanduvas/PR por razões
de segurança pública, devido à periculosidade de suas condutas, manifestou-se a 3• Seção do
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STJ pela competência do juízo federal para apreciar as questões referentes à execução da pena
no período de permanência dos presos custodiados no estabelecimento federal. 149
Art. 42 (Vetado).

14. AUMENTO DA PENA DE MULTA.
O Projeto de Lei n° 5.405/90 (n° 50/90, na origem), que deu origem à Lei dos Crimes
Hediondos, trazia em seu art. 4° uma alteração do art. 60 do Código Penal, cujo§ 1° passaria
a ter a seguinte redação: "A multa pode ser aumentada se o juiz considerar que, em virtude
da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo". A redação proposta
diferenciava-se do atual § 1° do art. 60 do Código Penal em apenas um ponto - a supressão
da expressão "até o triplo" -, já que não constava do texto aprovado pelo Congresso Nacional
qualquer parâmetro de aumento da pena. Ocorre que este dispositivo acabou sendo vetado pelo
Presidente da República, sob o argumento de que, por não contemplar um quantum fixo de
aumento da pena de multa, o valor da pena de multa ficaria ao livre arbítrio do juiz, o que seria
incompatível com o princípio da legalidade.
Art. 52. Ao art. 83 do Código Penal é acresci elo o seg!Jinte inciso:
"Art. 83. (... )

(...)
V- cumprido mais de'dois ter~os da pena, nos casos de condenàção por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito . d.q e~torpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza."

15. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
O livramento condicional consiste na fase final da execução da pena no sistema progressivo, através da qual há uma antecipação da liberdade do condenado com o objetivo de reduzir
os malefícios da prisão e facilitar sua reinserção social. Desde que preenchidos determinados
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, o condenado é autorizado a sair do estabelecimento
prisional antes do cumprimento integral da pena fixada na sentença condenatória, ficando, no
entanto, submetido ao cumprimento de certas condições.
De acordo com o art. 83 do Código Penal, para que o sentenciado faça jus a esse benefício,
deve ter sido condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, sendo ind\spensável o preenchimentD de certos requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a saber: a) cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; b) cumprida mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso;150 c) comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho
149

STJ, 3ª Seção, CC 90.702/PR, Rei. Min. Og Fernandes, DJe 13/05/2009. E ainda: STJ, 3ª Seção, CC 110.576/AM,
Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/6/2010. No sentido de que a Resolução nº 502/2006 do Conselho da Justiça Federal é constitucional, ao permitir o cumprimento de pena imposta por decisão da Justiça
estadual em estabelecimento federal sob competência do juízo de Execução Criminal da Justiça Federal: STJ,
HC 116.301/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, julgado em 10/11/2009.
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De se lembrar que, consoante disposto na súmula nº 441 do STJ, "a falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional".
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no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto; d) tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.
Em se tratando de condenado por crime doloso, cometido com violência ou g~ave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional também fica subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (CP, art. 83, parágrafo único).
Se, em regra, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário apenas o
cumprimento de mais de um terço da pena, ou mais da metade da pena se o condenado for
reincidente em crime doloso, raciocínio diverso será aplicável ao autor de crimes hediondos e
equiparados. Isso porque, por força do art. 5° da Lei n° 8.072/90, que acrescentou um inciso V
ao art. 83 do Código Penal, o condenado deve ter cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena,
nos casos de condenação por crime hediondo, práti:a da tortura, tráfico de drogas, e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crioes dessa natureza.
Logo, em se tratando de crimes hediondos e equiparados, basta o cumprimento de 2/3
(dois terços) da pena, mas desde que o condenado não seja reincidente específico em crimes dessa
natureza. Se o acusado for reincidente específico, não pode nem mesmo ser beneficiado com o
livramento condicional. A interpretação da expressão reincidente específico em crime dessa natureza provoca certa controvérsia na doutrina, podendc ser identi~cadas 2 (duas) correntes distintas:
a) reincidência específica no mesmo crime hediondo e/ou equiparado: há quem entenda que, ao vedar a concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crime
dessa natureza, o art. 83, inciso V, do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 8.072/90,
exige que a condenação anterior com trânsito em julgado diga respeito ao mesmo delito, como
se exige para o crime continuado (CP, art. 71). Assim, se o condenado pratica um crime de
extorsão mediante sequestro, já tendo contra si c:mdenação anterior irrecorrível pelo mesmo
delito, será considerado reincidente específico em crime dessa natureza, razão pela qual não fará
jus ao livramento condicional;
b) reincidência específica em qualquer crime hediondo e/ou equiparado (posição majoritária): após fazer menção à condenação pela prática de crimes hediondos, tortura, tráfico de
drogas e terrorismo, o art. 83, inciso V, do CP, ressalva a hipótese de o apenado ser reincidente
específico em crime dessa natureza. Ora, é evidente que o dispositivo legal em comento refere-se à
natureza hedionda e/ou equiparada da reincidência. Logo, se o apenado tiver contra si sentença
condenatória irrecorrível pela prática de um crime de extorsão mediante sequestro, não fará jus
ao livramento condicional caso volte a praticar qualquer outro crime hediondo e/ou equiparado
dentro do lapso temporal de 5 (cinco) anos da reincidência. De todo modo, a jurisprudência
somente admite a caracterização da reincidência específica para os fins do art. 83, V, do Código
Penal, se os dois crimes tiverem sido praticados após a entrada em vigor da Lei no 8.072/90. 151
. Outrossim, ainda que o "reincidente específico em crime de natureza hedionda não faça jus
ao livramento condicional, isso não significa dizer que não terá direito à progressão, já que são
institutos diversos. Logo, a despeito da vedação ao livramento condicional, o reincidente terá
direito à progressão de regimes, desde que tenha cumprido 3/5 (três quintos) da pena no regime
anterior (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 2°, com redação dada pela Lei n° 11.464/07).
Ainda em relação à concessão do livramento condicional, especial atenção deve ser dispensada ao art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, que dispõe que, nos crimes previstos nos
151
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arts. 33, caput e§ 1°, e 34 a 37 da reforida Lei, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Como se pode notar, nos mesmos moldes que a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei n°
11.343/06 também condicionou a concessão do livramento condicional ao cumprimento de 2/3
(dois terços) da pena, vedando sua concessão ao reincidente específico. Todavia, diversamente
do disposto no art. 83, inciso V, do Código Penal, que se refere expressamente à vedação da
concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crime dessa natureza, o art. 44,
parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, fala apenas em reincidente específico, sem esclarecer se essa
reincidência específica seria apenas nos crimes de tráfico de drogas ou se também abrangeria os
demais crimes hediondos e equiparados.
A nosso juízo, por se tratar de lei especial posterior que passou a regulamentar inteiramente
a matéria de que tratava a Lei dos Crimes Hediondos, a reincidência específica a que se refere o
art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, refere-se exclusivamente aos crimes de tráfico de
drogas ressalvados pelo art. 44, caput. Por isso, se o acusado for reincidente, porém em crimes
de outra natureza, ainda que hediondos, subsiste a possibilidade de concessão do livramento
condicional. Exemplificando, se o acusado já tiver sido condenado por um crime de estupro e,
posteriormente, for condenado pelo delito de tráfico de drogas, não será considerado reincidente
específico para fins de impedir a concessão do livramento condicional.
Nesse ponto, se comparado com o art. 83, V, do Código Penal, com redação dada pela
Lei n° 8.072/90, o art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, é exemplo de novatio legis
in mellius, vez que autoriza a concessão de livramento condicional ainda que o acusado seja
reincidente em virtude de condenação anterior irrecorrível pela prática de crimes hediondos e
equiparados, desde que não seja o próprio tráfico de drogas. 152
Importante ressaltar que, por se tratar de norma especial, o disposto no art. 44, parágrafo
único, da Lei n° 11.343/06, tem aplicação restrita ao reincidente específico de tráfico de drogas.
Por consequência, subsiste a aplicação do disposto no art. 83, V, do Código Penal, aos demais
crimes hediondos e equiparados, em relação aos quais continua em vigor a proibição da concessão do livramento condicional aos reincidentes específicos em crimes desta natureza.
Em síntese, para os fins do art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, apesar de não
ser necessário que os dois crimes de tráfico de drogas estejam previstos no mesmo tipo penal
(v.g., será considerado reincidente específico aquele que tiver contra si condenação irrecorrível
anterior pelo crime do art. 33, caput, e, posteriormente, for condenado pelo crime do art. 36), a
reincidência específica que impede a concessão de livramento condicional em processo referente
a tráfico de drogas é apenas aquela referente a anterior condenação irrecorrível pela prática dos
crimes de tráfico de drogas previstos nos arts. 33, caput e § 1°, 34 a 37, da Lei de Drogas. Lado
outro, para os demais crimes hediondos e equiparados, continua válida a regra do art. 83, V,
do CP, figurando como óbice à concessão do livramento condicional o fato de haver sentença
condenatória irrecorrível pretérita referente à prática de crimes da mesma natureza, inclusive o
próprio tráfico de drogas, que, por se tratar de crime equiparado a hediondo, ainda pode ser
considerado como primeiro delito para fins de impedir a concessão do referido benefício.
152

Com entendimento semelhante: CUNHA, Rogério Sanches. ·Nova lei de drogas comentada: Lei nº 11.343,
de 23/08/2006 - artigo por artigo. Coordenação: Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 199.
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O condenado por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), caso não seja
reincidente específico, deve cumprir 2/3 da pena para fazer jus ao livramento condicional. Isso
porque a própria Lei 11.343/2006, no parágrafo único do art. 44, prevê requisito objetivo específico para a concessão do livramento condicional ao delito de associação para o tráfico. Assim,
em observância ao princípio da especialidade, aplica-se o disposto no art. 44, parágrafo único,
da Lei 11.343/2006, em detrimento dos incisos I e 11 do art. 83 do CP. Ressalte-se que o lapso
temporal de cumprimento de pena para obtenção do livramento condicional quanto ao deliro
do art. 35 da Lei 11.343/2006 independe da análise do caráter hediondo do crime. 153
Art. 62 Os arts. 157, § 32; 159, caput e seus§§ 12, 22 e 32; 213; 214; 223, caput e seu parágrafo
único; 267, caput e 270; caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação: ·
·"Art. 157. ·........•........•................ :: ........... :.............'............'....................... :......... .
§ 3!Í Se da violência resulta lesão corpor~i grave, a penà é de reclusão, de cinco a quinze anos,
. além da ~ulta; se resulta morte, a reclusão de vinte a trinta a rios, sém prejtJfió da multa.

e

Art. 159 ................ :........... :................ :: ....... :........ :........ ~:.:.............................. .
'

'

• .

I

Pena- reclusão, de oito a quinze anos.
.

.

. . !:

"

-

. '

§ 12 ················;···················································· .. ···········.··············:·········

Pena- reclusão, de d,oze. '!. vintl! .ano~.
§ 22 ·······························································;·································;········

Pena- reclUsão; dé dezesseis a'vinte e. quatro ~nos .

.§ 32 ... ;..~·.....·~ ...... :........·......... :...... ::.: ....•~: ....... .',.:... :...·.: .. :.... :..... .'::: ... .': .... :... .

i>en~.,.. rech.i~ã~,
de ~inte:, e• quatr~
a r-trinta
ano~.
·
···
:"
, : ·"'.'' :. : · ;·

:

• ··:C ·;<:~r:.:

1'j

· ·

·:

~

Art. 213 ... ;................................. :..•.....,........ ,•.... ,......,. ...... ,, ............... ,.,, ......•....... ·.Pena- reclusão, de seis a dez anos ..
Art, 214, .................. ,.: ................ :, ..... ~.,: .................................. ,............... :.....·..
Pena -·redusão1 de sêis a de~ a rios .
.. Art. ~·23·......... :...·.. ~....................·........................... ~:.·:.: .....................•. :.............. .
Pena- reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único .....,. ................... ,................................................................................ .
Pena- reclusão, de doze a vinte e cinco anos.
·.Art. 267.......................................................................................................... .
Pena- reclusão, de dez a quinze anos.
Art. 270............................. ,.., ............. ,.........•...................................................
Pena- reclusão, de dez a quinze anos."

16. ALTERAÇÃO DAS PENAS DE CERTOS CRIMES DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL.
O art. 6° da Lei dos Crimes Hediondos provocou a mudança de diversos dispositivos da
Parte Especial do Código Penal, estabelecendo novos limites de pena. Os crimes a seguir enumerados tiveram seu preceito secundário modificado: a) roubo qualificado pela lesão grave ou
153
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pela morte; b) extorsão mediante sequestro, em todas as suas modalidades; c) estupro simples e
qualificado pelo resultado lesão grave ou m:me; d) revogado atentado violento ao pudor, simples e qualificado pelo resultado lesão graYe ou morte; e) epidemia; f) envenenamento de água
potável ou de substância alimentícia ou medicinal.
Art. 72 Ao, art. 159 do Códit;o Penal fica a :rescido o seguinte p~r,~grafo:

"Art. 159.......................................................................................................... ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

-~

.

. •' ~ :

•••••••••••••••••••••••••••••• o . . . ,.,

-', ~ I

~Se o crime é cometido por quadriha ou bando, o co-autor qu~ denuni:i~-lo à aut'brida:de,
.. facilitan.do a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzi dá de um á dois térços:" ·· '··· · · ·

17. COLABORAÇÃO PREMIADA NO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTR0. 154
A Lei n° 8.072/90 determinou a inclusão do § 4° ao art. 159 do Código Penal, que passou
a dispor: "Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade,
facilitando a libertação do sequestrado, terd ,-ua pena reduzida de um a dois terços". O dispositivo
era alvo de críticas por atrelar a concessão da delação premiada apenas às hipóteses de crimes cometidos por quadrilha ou bando, cuja tipificação demandava, à época, a presença de pelo menos 4
(quatro) pessoas (CP, antiga redação do art. 288). Por isso, o dispositivo acabou sendo alterado
pela Lei n° 9.269/96, passando a ter a seguinte redação: "se o crime é cometido em concurso, o
concorrente que o denunciar à autoridade, fiuilitando a libertação do seljuestrado, terá sua pena
reduzida de um a dois terços".
Para a incidência da redução previst::: na nova redação do § 4° do art. 159 do Código Penal,
não é necessário que o delito tenha sido p;aticado por associação criminosa. Para tanto, basta
que o crime tenha sido cometido em concurso, observados, porém, os demais requisitos legais
exigidos para a configuração d~ delação pr~miada. 155
Ademais, é indispensável que as info:mações prestadas pelo colaborador facilitem a libertação do sequestrado, logicamente com st:.a integridade física preservada. Na dicção do STJ, a
delação premiada prevista no art. 159, § 4c, do Código Penal é de incidência obrigatória quando
os autos demonstram que as informações prestadas pela testemunha da coroa (ou crownwitness)
foram eficazes, possibilitando ou facilitando a libertação da vítima. 156
Por fim, parece-nos que o disposto r.o art. 159, § 4°, do Código Penal, teria sido tacitamente
revogad9 pela Lei n° 9.807/999, que também tratou da delação premiada em seus art. 13, prevendo, todavia, vantagens mais benéficas que uma simples diminuição de pena- perdão judicial
e consequente extinção da punibilidade. De fato, apesar de o art. 13 da Lei n° 9.807/99 não se
referir expressamente ao art. 159 do Código Penal, quando se atenta para a redação de seus três
154

Para mais detalhes acerca da colaboração prEmiada, remetemos o leitor ao capítulo atinente à Lei das Organizações Criminosas (Lei n• 12.850/13, arts. <~• a 7Q).

155

STJ, 5ª Turma, HC 33.803/RJ, Rei. Min. Félix Rscher, j. 15/06/2004, DJ 09/08/2004 p. 280.

156 STJ, 5• Turma, HC 26.325/ES, Rei. Min. Gi'scn Dipp, j. 24/06/2003, DJ 25/08/2003 p. 337. Em sentido semelhante: STJ, 5• Turma, HC 40.633/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01/09/2005, DJ 26/09/2005 p. 417; STJ, 6ª
Turma, REsp 223.364/PR, Rei. Min. Hélio Qu<>glia Barbosa, j. 30/06/2005, DJ 22/08/2005.

109

Art. 8°

LEGISLAÇÃO CFIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

incisos (I- a identificação dos ::lemais coautores ou partícipes da ação criminosa; li- a localização
da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto
do crime), é fácil deduzir que o único crime em c.ue os três objetivos podem ser simultaneamente
atingidos seria o de extorsão mediante sequestro. Logo, como se trata de lei posterior que tratou do
assunto, temos que o art. 159, § 4°, do CP, encontra-se tacitamente revogado. 157

Art~ 8~.Será détr.ês a ~éis anÓsdeJrecl.!í'são.a pena prevista ~o art. :Íss.do códigciPimál, quando

se frai:ar·a:e.'cdtriés'~~'cÚq~âôs;'prãifi~'·à~}t;r1útú1áfico'l.ITdtô diê'ij~orpé~cé'ilt~~.edrÓgas ~àfin~ ciu
~~E~~!'!.~~2;~~·:~:~.:,~ ..;.;;:~.:·· . . 7 :~~ f-,:-·.,.;~~:,~: I-~·:.;:.:..~~-, ..<~ .•:.'..-~- -!··..;, .. ~,;-li.7,~l.•_f,;·:, ',\~.f-·._;·.:.;...::•. ~~.,,· :~~~·:.:~;t.;,;J-.·;..;;-~':_'~-~-~ _,;.::-'; :?·-~·;·-:~~- , : .:
Parágrafo único~ O participante e o a.ssôi:iado quedenuriciâi" à autprid~dê Õ b;;.hdd ót.(fjü~d~i"
1..

....

I

.l

lha, possibilitando seu de~mantelame·nto; terá a' pena reduzida de um

adois te~ços,

.

..

18. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS DE PRATICAR CRIMES
HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

Aevidência, quando a Lei n° 8.072/90 enaou em vigor, seu art. 8° fazia remissão ao crime
de quadrilha ou bando, entá:> previsto no art. 288 do Código Penal. Recentemente, todavia, a
Lei n° 12.850/13 alterou a redação do art. 288 do CP, que passou a ter o nomen iuris de associação criminosa, delito este a ser compreendido :orna a associação estável e permanente de 3 (três)
ou mais pessoas com o obje:ivo de praticar uma série indeterminada de crimes. Nesse caso, a
pena cominada é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Essa mudança, todavia, não tem o condão de acarretar a revogação do art. 8° da Lei n°
8.072/90. Ora, se a tipificação do antigo crime de quadrilha ou bando demandava a associação
estável e permanente de pelo menos 4 (quatro) pessoas, não se pode negar que tal conduta continua sendo tratada como tipo penal incrimin:o.dor pelo art. 288, caput, do CP, que, doravante,
exige apenas a presença de 3 (três) pessoas. Em termos bem simples, toda quadrilha ou bando
composta por 4 (quatro) pessoas já caracterizava, de per si, uma associação criminosa. Por consequência, por força do princípio da continuidad~ normativo-típica, o art. 8°, caput, da Lei n°
8.072/90, continua válido.
Em seu art. 8°, a Lei dos Crimes Hediondos estabelece uma pena distinta para o crime previsto no art. 288 do Código Penal, quando a associação em questão tiver como objetivo a prática
de crimes hediondos e equiparados, com exceção do tráfico de drogas, já que, em relação a este
crime, há tipo penal específico no art. 35 da Lei n° 11.343/06. O art. 8° da Lei n° 8.072/90 não
criou um novo tipo penal incriminador. Limiwu-se apenas a estabelecer novos limites de pena.
Por isso, na hipótese de 3 (três) indivíduos se <.ssociarem, por exemplo, para a prática de crimes
de falsificação de remédios, deverão responder pelo crime do art. 273 do Código Penal em concurso material com o delito previsto no art. 288 do Código Penal, porém com a aplicação da
pena cominada pelo art. 8° da Lei n° 8.072/9,): reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
Como o art. 8° da Lei n° 8.072/90 apenas alterou o preceito secundário do crime previsto
no art. 288 do CP, sem excluir, expressa ou i:nplicitamente, o disposto no art. 288, parágrafo
único, do CPP, isso significa dizer que esse qr.antum de pena de 3 (três) a 6 (seis) anos pode ser

157 Com entendimento semelhante: PORTOCARRERO. Cláudia Barros. Leis penais especiais comentadas para concursos: teoria, jurisprudência e mais de 200 qu~stões comentadas. 2• ed. Niterói/R!: Editora lmpetus, 2012.
p.108.
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aumentado até a metade na hipótese de a associação ser armada ou se houver a participação de
criança ou adolescente. Logo, na hipótese de haver uma associação destinada à prática de crimes
hediondos, seus integrantes deverão responder pelo crime do art. 288, caput, do CP, com a pena
de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos. Supondo que o grupo esteja armado, esta pena poderá,
então, ser aumentada até a metade, nos exatos termos do art. 288, parágrafo único, do Código
Penal. Nesse caso, não há falar em bis in idem, vez que não se utiliza duas vezes uma mesma circunstância para aumentar a pena da associação criminosa. Afinal, o art. 8° da Lei n° 8.072/90
estabelece uma pena maior pelo fato de a associação ter como objetivo a prática de crimes hediondos e equiparados, ao passo que o art. 288, parágrafo único, do CP, contempla uma causa
de aumento de pena decorrente do fato de o grupo ser armado, o que, em tese, denota maior
potencialidade lesiva à incolumidade pública. 158
Apesar de o art. 8° da Lei n° 8.072/90 ter estabelecido uma pena distinta para a prática do
crime de associação criminosa caso o grupo tenha a finalidade de praticar crimes hediondos e
equiparados, daí não se pode concluir que este delito tenha natureza hedionda. Afinal, o art. 1°
da Lei n° 8.072/90 não se refere em momento algum ao crime de associação criminosa, nem tampouco à associação para fins de tráfico (Lei n° 11.343/06, art. 35), muito menos ao novel crime de
constituição de milícia privada (CP, art. 288-A, com redação dada pela Lei n° 12.720/12). Por isso,
não se pode confundir a associação de 3 (três) ou mais pessoas para a prática de crimes hediondos e
equiparados- CP, art. 288, caput, com a pena prevista no art. 8°, caput, da Lei n° 8.072/90 -, com
a efetiva prática dos crimes hediondos e equiparados, sobre os quais devem recair os ditames gravosos da Lei dos Crimes Hediondos. Na dicção do STJ, o crime de associação para o tráfico ilícito
de drogas não é considerado hediondo e, por conseguinte, não se lhe aplica, para fins de regime
inicial de cumprimento de pena, o regime fechado imposto pela Lei n° 11.464/2007, mas sim as
disposições previstas no art. 33 do Código Penal.' 59 Na verdade, a única associação criminosa que
foi rotulada como hedionda é aquela destinada à prática dos crimes de genocídio (Lei n° 2.889/56,
art. 2°), nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.072/90.

18.1. Associação para fins de tráfico e o quantum de pena a ser aplicado.
Quando a Lei n° 8.072/90 entrou em vigor em 26 de julho de 1990, ainda estava vigente a
antiga Lei de Drogas - Lei n° 6.368/76 -, que previa o crime de associação para fins de tráfico
em seu art. 14, nos seguintes termos: "Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 12 ou 13 desta Lei". A
pena cominada ao referido delito era de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50
(cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
158

Há precedente antigo do Supremo nesse sentido, ressaltando, todavia, a necessidade de observância do art.<i8,
parágrafo único, do CP ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua"): STF, 2~ Turma, HC 74.269/RJ, Rei. Min. Néri da Silveira, j. 03/12/1996, DJ 03/12/1999.
Na mesma linha: STJ, 5~ Turma, HC 14.856/RJ, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 13/02/2001, DJ 26/03/2001;
STJ, 5~ Turma, RHC 3.853/RJ, Rei. Min. Assis Toledo, j. 31/08/1994, DJ 07/11/1994.

159

STJ, 5~ Turma, HC 215.424/GO, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 27/09/2011, Dle 10/10/2011. No sentido de que o antigo
crime de quadrilha, ainda que tipificado no revogado artigo 14 da lei n" 6.368/76 (associação para fins de
tráfico), não está enquadrado como crime hediondo, sendo inaplicável a norma excludente da fiança e da liberdade provisória: STF, 1~ Turma, HC 83.534/SP, Rei. Min. MarcO Aurélio, j. 18/11/2003, DJ 27/02/2004. Na mesma
linha: STJ, 6~ Turma, HC 20.917/RJ, Rei. Min. Vicente Leal, j. 18/03/2003, DJ 22/04/2003 p. 273; STJ, 6~ Turma,
HC 26.257/SP, Rei. Min. Paulo Medina, j. 15/04/2003, DJ 02/06/2003 p. 356.
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Surgiu, então, um aparente conflito entre o art. 14 da revogada Lei n° 6.368/76 e o art. 8°
da Lei no 8.072/90, porquanto este dispositivo passara a dizer que, em se tratando de crimes
hediondos, prática da tortura, tráfico de drogas ou terrorismo, a pena prevista no art. 288 do Código Penal seria de 3 (três) a 6 (seis) anos. À época, acabou prevalecendo o entendimento de que
o tipo penal do art. 14 permaneceria em vigor, porém com a aplicação da reprimenda constante
do art. 8° da Lei n° 8.072/90. Na dicção do Supremo, tratando-se de associação para o trafico
de drogas, subsiste o preceito primário do art. 14 da Lei 6.368/76, vale dizer, a associação de
duas ou mais pessoas, para praticar, reiteradamente ou não, o trafico de drogas, porém com a
aplicação do preceito primário previsto no art. 8° da Lei n° 8.072/90, isto é, reclusão de 3 (três)
a 6 (seis) anos. 160
De todo modo, com o advento da nova Lei de Drogas- Lei n° tl.343/06 -, roda essa controvérsia encontra-se superada. Afinal, além da revogação da Lei n° 6.368/76, a Lei n° t1.343/06
dispôs sobre o crime de associação para fins de tráfico em seu art. 35 ("Associarem-se duas ou
mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts. 33, caput e§ to, e 34 desta Lei"), a ele cominando uma pena de reclusão, de 3 (três) a 10
(dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa. Por se tratar de
lexgravior, vez que restabeleceu a pena de 3 (três) a 10 (dez) anos, aumentado, por consequência,
o máximo de pena cominado ao referido delito, sua incidência deve recair apenas em relação às
associações para fins de tráfico cometidas a partir da vigência da Lei n° t1.343/06, que se deu
em data de 8 de outubro de 2006, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei
mais gravosa.

18.2. Delação premiada.
A primeira Lei que cuidou expressamente da colaboração e delação premiada no Brasil foi
a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), cujo art. 8°, parágrafo único, passou a prever que
"o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu
desmantelamento, terá pena reduzida de um a dois terços". 161
Art. g!! As penas fixadas no art. 62 para os crimes capitulados nos arts. 1S7, § 3º, 158, § 2º, 1S9,
caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são
acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em
qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

19. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE METADE.
Na hipótese de um dos crimes listados no an. 9° da Lei n° 8.072/90 - roubo qualificado
pelo resultado lesão grave ou morte (CP, art. t57, § 3°), extorsão qualificada pela lesão grave ou
morte (CP, art. t58, § 2°), extorsão mediante sequestro, em qualquer uma de suas modalidades
(CP, art. 159, caput, e seus§§ to, 2° e 3°), estupro e atentado violento ao pudor, independentemente da modalidade (CP, art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo
único, revogado art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único) - ser
160 STF, 2! Turma, HC 73.119/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 13/02/1996, DJ 19/04/1996.
161 A colaboração premiada é objeto de estudo no capftulo referente à Lei das Organizações Criminosas (arts. 4º
a 7º), para onde remetemos o leitor.
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cometido contra vítima que estivesse em uma das sit:.1açóes previstas no revogado art. 224 do
Código Penal, dar-se-ia o aumento da pena de metade, respeitado o limite superior de 30 (trinta)
anos de reclusão. Antes de ser revogado pela Lei no 12.015109, o art. 224 cuidava das hipóteses
de violência presumida: vítima não maior de catorze anos, ali~nada ou débil mental ou que não
pudesse, por qualquer outra causa, oferecer resistênci<..
Essa causa de aumento de pena outrora prevista no art. 9° da Lei n° 8.072/90 provocou
diversas controvérsias, a saber:
a) extorsão mediante sequestro contra ofendido não maior de 14 (catorze) anos e incidência da maj-orante do art. 9° da Lei n° 8.072/90: uma das hipóteses que autoriza o reconhecimento da figura qualificada do crime de extorsão mediante sequestro prevista no art. 159,
§ 1°, do CP, é qt:ando o crime é cometido contra menor de 1.~ (dezoito) anos. Na hipótese de o
sequestrado não >er maior de 14 (catorze) anos, se a idade da vitima fosse utilizada pelo juiz para
fins de tipificaçáJ do crime do art. 159, § 1°, do CP, não era possível a incidência da causa de
aumenta de pena do art. 9° da Lei n° 8.072/90, sob pena de verdadeiro bis in idem, 162 já que a
mesma circunstância- ofendido não maior de 14 (cawrze) anos- estaria sendo levada em consideração duas vezes pelo magistrado, primeiro como qualifi.:adora, depois como causa de aumento de pena. Evidentemente, se o crime de extorsão mediante sequestro do art. 159, § 1°, do
CP, fosse qualificado por outro motivo que não a menoridade da vítima (v.g., duração de mais
de 24 horas), era plenamente possível a incidência da ;:najoraue do art. 9° da Lei n° 8.072/90;

b) estupro com violência presumida e incidência da causa de aumento de pena do
art. 9° da Lei no 8.072/90: na hipótese de a idade da vítima ser levada em consideração para
fins de reconhecimento do estupro com violência presumida (CP, art. 213, c/c revogado art. 224,
"a"), grande parte da doutrina entendia ser inviável a <:plica:;:ão da majorante do art. 9° da Lei n°
8.072/90, sob pena de verdadeiro bis in idem, porquanto uma mesma circunstância não podia
ensejar uma durla punição, ora como elemento constitutivo do tipo penal, ora como causa de
aumento de pena. Na doutrina, era firme o entendimento no >entido de que o aumento de pena
previsto no art. 9° da Lei n° 8,072/90 só era aplicável na hipótese de o crime de estupro contra
vítima elencada no revogado art. 224 do CP ser com;:tido com o emprego de violência real, jamais nas hipóteses de violência presumida. 163 Em qu·;: pese o entendimento doutrinário, sempre
prevaleceu no SLpremo a tese de que a incidência da majorame do art. 9° da Lei n° 8.072/90 aos
crimes sexuais cometidos com violência presumida não carac:·erizava bis in idem; 164
c) incidência da causa de aumento de pena do art. 9° da Lei n° 8.072/90 e observância
do limite superior de trinta anos de reclusão: ao determinar ;:. aumento de pena de metade para

162

Por força da princípio do ne bis in idem, cônsectário lógio do prin:fpio da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX), é
vedada a reiteração do ius puniendi por meio do aproveitarr ento dupi·J ou da dupla valoração fática da mesma
circunstância. A titulo de exemplo, em se tratando de abcr:o sem o ·:onsentimento da gestante (CP, art. 125),
afigura-se inv·ável a aplicação da agravante do art. 61, 11, ~h", in fine, do CP- crime cometido contra mulher
grávida-, vistJ que tal circunstância já está inserida na próJria figura tfpica.

163

Nessa linha: STJ, 5! Turma, HC 36.936/SP, Rei. Min. Felix Fis:her. j. :5/02/2005, DJ 07/03/2005 p. 297. Na mesma
linha: STJ, 5• Turma, HC 33.906/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 18/05/2004, DJ 28/06/2004 p. 375; STJ, 5! Turma,
HC 29.393/PR. Rei. Min. Felix Fischer, j. 16/0/2004, DJ 10/C5/2004 p. 313.

164

Na visão do Supremo, o fato de a vítima ser menor de 14 (c.;torzel anos pode ser utilizado tanto para presumir
a violência como circunstância elementar do tipo quanto para aumentar a pena devido à causa de aumento de
pena prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90. Nesse sentido: STF, 2! Tu r-na, HC 74.780/RJ, Rei. Min. Mauricio Corrêa, j. 11/11/1997, DJ 06/02/1998. E ainda: STF, 2• Turma, HC 78.229/Rl, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 02/03/1999,
DJ 07/05/199~; STF, 1• Turma, HC 97.788/SP, Rei. Min. Ricardo Lewa ndowski, j. 25/05/2010, DJe 116 24/06/2010.
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os crimes ali enumerados quando a vítima estivesse em qualquer das hipóteses referidas no revogado art. 224 do CP, o art. 9° da Lei dos Crimes hediondos dispunha expressamente que devia
ser observado o limite superior de 30 (trinta) anos de n?clusáo. Isso significa dizer que a incidência da
causa de aumento de pena. do art. 9° da Lei n° 8.072/90 jamais poderia dar ens·e}o à aplicação de
reprimenda final pela prática de um crime à pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão.
A tÍtulo de exemplo, suponha-se a prática de extorsão qualificada pela mcne (CP, art. 159,
§ 3°) contra vítima não maior de 14 (catorze) anos. Na primeira fase do cálcub da pena, atento
às circunstâncias judiciais (CP, art. 59), o juiz delibera pela fixação da pena provisória em 24
(vinte e quatro) anos de reclusão. Diante da ausência de agravantes e atenuantes, o juiz passa,
então, à análise das causas de aumento e de diminuição de pena. Com a aplica;:ão da majorante
do art. 9° da Lei n° 8.072/90, a pena provisória de 24 (vinte e quatro) anos dev[a ser acrescida de
metade, ou seja, 12 (doze) anos, o que acarretaria ê. fixação de uma pena defin:tiva de 36 (trinta
e seis) anos. No entanto, como o próprio art. 9° da Lei n° 8.072/90 dispunha que devia serrespeitado o limite superior de 30 (trinta) anos de reclusão, outra opção não ti::lha o magistrado
senão fixar a pena definitiva em 30 (trinta) anos.
Nesse caso, parte da doutrina visualizava patente violação ao princípio da individualização
da pena (CF, art. 5°, XLVI). Afinal, no exemplo citado, a incidência da cama de aumento de
pena do art. 9° da Lei n° 8.072/90 deslocaria as penas mínima e máxima em abstrato para o
patamar obrigatório de 30 (trinta) anos, impedindo que o juiz tivesse qualq·.1er margem para
individualizar a pena no caso concreto. Em outra;; palavras, reconhecida a tipicidade, ilicitude
e culpabilidade, seria de todo dispensável qualqu::r tentativa de individualização da pena por
parte do juiz, eis que o legislador já teria fixado a rena em abstrato: 30 (trinta) anos de reclusão.
Hoje, no entanto,.pode-se dizer que todas essas controvérsias produzidas pelo art. 9° da Lei
n° 8.072/90 perderam relevância. Isso porque, com a revogação expressa do art. 224 do Código
Penal pelo art. 7° da Lei n° 12.015/09, grande part-e da doutrina emende que a ·:ausa de aumento
de pena do art. 9° da Lei dos Crimes Hediondos também foi tacitamente revogada. 165
A nosso juízo, a revogação dessa causa de at:.mento de pena é exemplo de novatio legis in
mellius, daí por que deve retroagir para beneficiar os ràtos delituosos praticado;; antes da entrada
em vigor da Lei n° 12.015, cuja vigência se deu en data de 10 de agosto de 2009. Logo, todo e
qualquer condenado que teve contra si aplicada a referida causa de aumento de pena pode pedir
ao juízo da execução penal a exclusão da majoran:e. A propósito, em caso concreto envolvendo
crime de latrocínio cometido contra menor de 14 anos antes do advento da Lei n° 12.015/09,
por entender que, diante da revogação do art. 224 do CP, o art. 9° da Lei n° 8.072/90 também
teria perdido sua eficácia, o Supremo determinou que o acréscimo de metade da pena constante
da sentença condenatória fosse excluído, em fiel observância ao princípio C.a novatio legis in
mellius (CP, art. 2°, parágrafo único). 166
Especificamente em relação aos acusados cor:denados pela prática de crimes sexuais cometidos com violência ou grave ameaça contra mencres de 14 (catorze) anos que tiveram contra si

165

Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais E processuais penais comentadas. Vol. 1. 6• ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 343. Nc· sentido de que a superveniência da Lei n2 12.015/09
acarretou a revogação da majorante prevista no art. 92 da Lei dos Crimes Hediondos, não sendo mais admissivel
a sua aplicação para fatos posteriores à sua edição: STJ, s• Turma, REsp 1.102.005/SC, F:el. Min. Felix Fischer,
j. 29/09/2009, DJe 19/10/2009.

166

STF, 1• Turma, HC 111.246/AC, Rei. Min. Dias Toffoli, j. :1/12/2012.
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aplicada a referida majorante, a superveniência da Lei n° 12.015/2009 não configurou abolitio
criminis em relação à causa de aumento prevista no art. 9° da Lei n° 8.072/1990. A conduta,
então prevista na referida majorante, simplesmente passou a ser elementar âo crime previsto
no art. 217-A do Código Penal, motivo pelo qual continua a ser típica e, portanto, punível. Na
verdade, o que a Lei n° 12.015/2009 fez foi trazer disposições mais benéficas, pois, embora o
art. 217-A do Código Penal traga pena mínima mais elevada, de 8 anos, sobre essa reprimenda
não incidirá a causa de aumento anteriormente prevista no art. 9° da Lei n° 8.072/1990, ou seja,
em tese, a pena final pode ser definitivamente estabelecida em 8 anos. Na legislação anterior,
embora as reprimendas mínimas abstratamente cominadas para os crimes de atentado violento
ao pudor e estupro fossem de 6 anos, quando acrescidas de metade, em razão da aludida causa
de aumento, totalizariam uma pena definitiva, no mínimo, de 9 anos de reclusão. Logo, se
determinado acusado tivesse sido condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática
de crime de atentado violento ao pudor cometido com violência e grave ameaça contra menor
de 14 (catorze) anos em data anterior à Lei n° 12.015/09 em virtude da incidência da causa de
aumento de pena do art. 9° da Lei n° 8.072/90, a ele deve ser aplicada a lei nova por inteiro, com
a consequente aplicação do preceito secundário do art. 217-A do Código Penal, que prevê pena
mínima de 8 (oito) anos de reclusão para o crime de estupro de vulnerável. 167
' Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, d.e 21 de outubro de l976, passa a vigorar ácresciáo de pará~
grafo Único, com a seguinte redação:
.

"Art. 35 .... ,., ....... ,., .................... ,.•.......•......•.•...•.....•....... ,.• ,........ ~,., ................ ,

Parágrafo úl)fi:o. O~ prazos procedimentais deste capitulo serão contados em dobro quando se.
tratar dos..crimes prevjstos nos arts. 12, 13 e ;1.4."
·.. · .
·
, " .

20. CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS PROCEDIMENTAIS.
Por força do art. 10 da Lei n° 8.072/90, os prazos procedimentais para os crimes previstos
nos arts. 12, 13 e 14 da revogada Lei n° 6.368/76 (antiga Lei de Drogas) seriam contados em
dobro. No entanto, com a revogação da Lei n° 6.368/76, o prazo procedimental para os crimes
de tráfico de drogas passou a ser regulamentado pela Lei no 11.343/06.
Art~ '11; (Veta'do).
Art .. 1~. Esta lei entra em vigor na data. de sua p~blicação.
Art. 13. Revogamcse as disposições em co~trário:

Brasília, 25 de julho de l990;
169º da Independência e 102º da República.
FERNANDO COL~OR
(DOU

de 26.7.1990)

21. VIGÊNCIA DA LEI No 8.072/90.
A Lei n° 8.072/90 entrou em vigor no dia 26 de julho de 1990, data de sua publicação.
167

Com esse entendimento: STJ, 6• Turma, AgRg no REsp 1.168.331/SC. Rei. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 27/11/2012, DJe 10/12/2012; STJ, 6• Turma, REsp 1.121.447/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 23/10/2012, DJe 29/10/2012.
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LEI No 12.037/09
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
Art. 1!!. O civilmente identificado não 5erá submetido a identificação criminal, salvo nos casos
previstos nestê Lei.

1. CONCEITO.
Para que o Estado possa punir o a~tor do deliro, é indispensável o conhecimento efetivo e
seguro de sua correta identidade, sobretudo se considerarmos que a própria Constituição Federal prevê que nenhuma pena pode pas5ar da pessoa do condenado (art. 5°, XLV, ra parte). De
faro, ainda que não haja qualquer dúvid::. quanto à autoria do fato delituoso, há situações em
que pode haver certa incerteza quanto à verdadeira identidade do autor do crime: afinal, durante
a coleta de dados de identificação, é bastante comum que o autor do delito omita seus dados
pessoais, apresente informações inexatas, mentindo, usando documento falsos, ou atribuindo-se
falsa identidade.
Sobressai daí a importância da identificação criminal, que desempenha papel fundamental
no auxílio da aplicação do direito penal, porquanto, através dela, é feito o registro dos dados
identificadores da pessoa que praticou a infração penal sob investigação, possibilitando o conhecimento ou a confirmação de sua identidade, a fim de que, ao término da persecução penal,
lhe sejam impostas as sanções decorrentes do deliro praticado. Por meio dela, o Estado objetiva
processar e condenar o verdadeiro autor do faco delituoso, evitando-se o calvário inerente à
condenação e prisão de um inocente.

2. DISTINÇAO ENTRE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, QUALIFICAÇÃO
DO INVESTIGADO, RECONHECIMENTO DE PESSOAS E INDICIAMENTO.
A identidade humana é fator de segurança jurídica essencial à vida em sociedade. Sua ausência, imprecisão, falsidade ou dissimulação pode repercutir negativamente, notadamente em
sede processual penal, quando, exemplificativamente, um inocente pode ser preso em virtude de
o verdadeiro autor do delito ter se idemiEcado falsamente. Por conta disso, incumbe ao Estado
desenvolver métodos procedimentos :apazes de individualizar e distinguir a pessoa, sem que
isso represente violação a direitos fundamentais.

e

A identifiCição criminal não se confunde com a qualificação do investigado. A identificação criminal tem por finalidade tornar a pessoa humana exclusiva, e diz respeito à identificação datiloscópica, fotográfica e genética, sendo possível apenas nos casos previstos em lei
quando o individuo se identificar civilmente (CF, art. 5°, LVIII). A qualificação do investigado
deve ser compreendida como sua individualização através da obtenção de dados como nome
completo, naturalidade, filiação, nacionalidade, estado civil, domicílio, etc. A qualificação do
investigado não traz qualquer forma de constrangimento, sendo que o art. 68 da Lei de Contravenções Penais ~Dec.-lei 3.688/41) tipifica a conduta de recusar à autoridade, quando por esta
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justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade,
estado, profissão, domicílio e residência.
A Identificação criminal também não se confunde com o reconhecimeqto de pessoas.
Naquela, notadamente nas hipóteses de identificação datiloscópica e do perfil genético, há o
emprego de técnica científica de elevada complexidade, sendo que o ato de identificação pressupõe conhecimentos técnicos por parte do identificador. Tendo por objeto uma variedade de
características físicas e biológicas, a identificação prioriza o estabelecimento de critérios científicos que permitem excluir um indivíduo do universo de pessoas, de modo objetivo e seguro.
Por outro lado, o reconhecimento de pessoas (CPP, art. 226), fundado nos sentidos visuais,
auditivos ou táteis proporcionados por uma expe=iência passada que é renovada no presente, não
exige habilidade específica, cuidando-se de mera comparação leiga feita com a finalidade de se
encontrar semelhanças entre pessoas. Assim, enquanto a identificação é feita por um técnico, o
reconhecimento é feito por uma pessoa leiga (ofendido ou testemunhas). Por consequência, o
reconhecimento está submetido às impressões subjetivas que tendem a ser distorcidas de acordo
com o passar do tempo ou por fatores de ordem emocional.
Por fim, como a Lei n° 12.037 faz menção à identificação criminal do indiciado (v.g.,
art. 3°, incisos 11 e I li), também é conveniente apartar a identificação criminal do indiciamento.
Enquanto a identificação criminal tem como objetivo apontar a individualidade e exclusividade
de uma pessoa humana, a fim de se ter certeza de que o verdadeiro autor do delito está sendo
punido, o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial, por meio do qual se atribui a
autoria (ou participação) de uma infração penal a determinada pessoa. 1

3. LEIS RELATIVAS À IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Antes da Constituição Federal de 1988, a identificação criminal era tida como a regra,
ainda que o indivíduo tivesse se identificado civilmente. Era esse, aliás, o teor do enunciado da
súmula n° 568 do Supremo Tribunal Federal: "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente". Esse entendimento
acabou dando ensejo a práticas policiais abusivas e autoritárias, notadamente em relação à famosa "prisão para averiguações", por meio da qual o indivíduo era coercitivamente conduzido até
a Delegacia de Polícia de modo a apurar sua identidade e antecedentes, sem nenhum mandado
judicial.
Sob o argumento de que a persecução penal poderia ser levada adiante sem que fosse
acompanhada da obrigatória identificação criminal do civilmente identificado, a Constituição
Federal passou a dispor em seu art. 5°, LVIII, que o civilmente identificado não será submetido à
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstús em lei.
A razão histórica para.·a inclusão desse preceito no texto constitucional está relacionada à
publicidade abusiva que foi conferida a identificações criminais realizadas em Delegacias de Polícia. Como observa Nucci, "simbólico foi o particular caso, envolvendo um general de projeção
nacional, que terminou indiciado pela polícia c:vil do Rio de Janeiro. Para acompanhar tal ato,
vulgarmente conhecido por 'tocar piano' (os dedos, sujos de tinta, eram colocados um a um
sobre uma planilha, sel]lelhante ao teclado de um piano, para colher a impressão digital dos dez
Para mais detalhes acerca do indiciamento. remetemos o leitor ao capítulo referente à "Investigação Criminal
conduzida pelo Delegado de Polícia".
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dedos das mãos), convidou-se a imprensa e houve filmagem e fo_ços suficientes para transformar
algo natural (identificação criminal) em cena circense e teatral. Não há dúvida que um indiciamento é algo grave e, se realizado em público, constrange aquele que está sendo investigado.
As cenas de indiciamentos 'públicos' chegaram ao Congresso Nacional, que, então, cuidou de
introduzir dentre os direitos individuais, a proibição de identificação criminal para quem já
fosse identificado civilmente". 2
Como se percebe, o que antes da Constituição Federal de 1988 era a regra passou a ser a
exceção, estando a identificação criminal do civilmente identificado condicionada à previsão
em lei. 3
Daí a importância de verificarmos os dispositivos legais que, ao longo dos anos, passaram
a dispor sobre a identificação criminal: 4
I) art. 109 do Estatuto da Criança e do Adolescente: o adolescente civilmente identificado
não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo
para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada;
2) art. 5° da revogada Lei n° 9.034/95: a identificação criminal de pessoas envolvidas com
a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação
civil. Tinha-se, pois, hipótese de identificação criminal compulsória de pessoas envolvidas com
o crime organizado, independentemente da existência de identificação civil. Em sentido diverso,
a nova Lei das Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/13) não mais prevê a obrigatoriedade
de identificação criminal para o civilmente identificado;
3) Lei n° 10.054/00: posteriormente revogada pela Lei n° 12.037/09, a Lei n° 10.054/00
passou a regulamentar de maneira específica a identificação criminal no ordenamento pátrio.
Como o art. 3°, inciso I, da revogada Lei n° 10.054/00, enumerava, de forma incisiva, determinados crimes em que a identificação criminal seria compulsória - homicídio doloso, crimes
contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça, receptação qualificada, crimes
contra a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público -, não constando,
dentre eles, a hipótese em que o acusado se envolve com a ação praticada por organizações
criminosas, concluiu a 5• Turma do STJ que o preceito do art. 5° da Lei n° 9.034/95 teria sido
tacitamente revogado pela Lei n° 10.054/00; 5
4) Lei n° 12.037/09: ao contrário da lei anterior (Lei n° 10.054/00), que estabelecia um
rol taxativo de delitos onde a identificação criminal seria obrigatória, ainda que o investigado
se identificasse civilmente, a Lei n° 12.037/09 deixou de estabelecer a espécie de crime como
critério para a determinação da identificação criminal. Considerando-se que o art. 1° da Lei
n° 12.037/09 preceitua que a identificação criminal só poderá ocorrer nos casos previstos nesta
2

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 410.

3

Nesse sentido: STF, 1~ Turma, RHC 66.881/DF, Rei. Min. Octávio Gallotti, j. 07/10/1988, DJ 11/11/1988.

4

De acordo com o art. 12, inciso VI, da lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), em todos os casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, deverá a autoridade policial ordenar a identificação do agressor. A nosso
ver, este dispositivo não criou uma nova hipótese de identificação criminal obrigatória além daquelas previstas
na Lei nº 12.037/09. Para mais detalhes acerca do assunto, remetemos o leitor ao Capitulo referente à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

5

5TJ, 5• Turma, RHC 12.965/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 07/10/2003, DJ 10/11/2003 p. 197. Na mesma linha:
STJ, 5~ Turma, HC 12.968/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 05/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 303.
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lei, e tendo em conta que a Lei n° 10.054/00 foi expressamente revogada pelo art. 9° da Lei n°
12.037/09, há de se concluir pela revogação tácita do art. 5° da Lei n° 9.034/95, que inclusive
já se tinha como revogado desde o advento da Lei n° 10.054/00. Raciocínio semelhante há de
ser aplicado também ao art. 109 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, doravante,
a identificação criminal somente será possível nas hipóteses estabelecidas no art. 3° da Lei n°
12.037/09; 6
5) Lei D 0 12.654112: esta Lei introduziu no ordenamento pátrio a possibilidade de coleta
de material biológico para a obtenção do perfil genético. Também introduziu na Lei de Execução Penal o art. 9°-A, que dispõe que "os condenados por crime praticado, dolosamente, com
violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1° da Lei
n° 8.072/90 serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante
extração de DNA- ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor".
Diversamente da hipótese prevista no art. 3°, IV, da Lei n° 12.037/09, em que a identificação do perfil genético é feita para ser utilizada como prova em relação a um crime já ocorrido
- pode ser qualquer delito (v.g., crime doloso, culposo, infração de menor potencial ofensivo,
etc.), já que o dispositivo não faz qualquer restrição quanto à espécie de infração penal-, no caso
do art. 9°-A da LEP, a coleta do material genético será feita apenas em relação aos condenados
por sentença transitada em julgado pela prática de certos delitos,? sendo que a identificação irá
para um banco de dados de modo a ser usada como prova em relação a fatos futuros cuja autoria
seja desconhecida. Ademais, neste caso, não há necessidade de prévia autorização judicial para
a coleta do material biológico, vez que esta autorização é necessária apenas para ulterior acesso
ao banco de dados por parte da autoridade policial (LEP, art. 9°-A, § 2°, com redação dada pela
Lei n° 12.654/12).
Art. 22. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: .

1- car~eira de identidade;

11- ca'rteira de trabalho;
111- carteira profissional;
IV- passaporte;

V- carteira de identificação funcional;
VI- outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Parágrafo único. Pára as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação

civis

os documentos de identificação militares ..

6

Na mesma linha é o entendimento de Eduardo Luiz Santos Cabette. Comentários iniciais à nova lei de identificação criminal (Lei n912.037/09}. Jus novigandi, ano 14, nº 2.288, Teresina, 6 out. 2009. Disponível em: http://jus.
com.br/revista/texto/13628. Acesso em: 15 maio 2011. E ainda: AVENA, Norberto. Processo peno/ esquematizado. 2~ ed. São Paulo: Editora Método, 2010. p. 185; ALVES, Reinaldo Rossano. Direito processual penal. 8~ ed.
Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2013. p. 30.

7

Na hipótese do art. 9º-A da LEP, a identificação obrigatória do perfil genético deverá ser feita apenas nos crimes
praticados dolosamente com violência de natureza grave contra pessoa - leia-se, dos quais resultem lesões
graves, gravíssimas, ou a morte da vítima-, ou por qualquer dos crimes hediondos previstos no art. 1º da Lei nº
8.072/90. Referindo-se o dispositivo apenas aos crimes hediondos, não se pode admitir a obrigatoriedade de
identificação genética para os condenados por crimes equiparados a hediondos (v.g., tráfico de drogas). salvo
se tal delito for cometido dolosamente com violência de natureza grave contra pessoa (v.g., tortura).
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4. DOCUMENTOS ATESTADORES DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL.
No âmbito criminal, a identificação do incivíduo pode ser feita por meio de documentos
civis, 0 que, em tese, supre a necessidade de individualizar a pessoa por outros métodos. Como
deixa entrever o art. 5°, LVIII, da Constituiçãc Federal, na hipótese de o indivíduo se identificar civilmente, não haverá necessidade de ser identificado criminalmente, salvo nas hipóteses
previstas em lei.
O art. 2° da Lei n° 12.037/09 dispõe sobre o rol de documentos que podem atestar a identificação civil das pessoas, o que, por consequencia, impede a identificação criminal, pelo menos
em regra. São eles: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carreira de identificação funcional, ou outro documento público que permita a identificação do
indiciado (v.g., carteira nacional de habilitação, cujo atuallayout permite a identificação civil da
pessoa). Para as finalidades da Lei n° 12.037/::t9, equiparam-se aos documentos de identificação
civis os documentos de identificação militares.
As carreiras expedidas por órgãos fiscalizadores do exercício profissional, criados por lei
federal, têm o mesmo valor do documento de identidade, diante do teor da Lei n° 6:206/75,
servindo, portanto, como forma de comprova-;:á·J da identidade das pessoas. Ademais, aos advogados e membros do Ministério Público, é assegurado que o documento de identidade profissional ou a carteira funcional sirvam como prova de identidade civil ou cédula de identidade, ex vi
do art. 13 da Lei n° 8.906/94 e do art. 42 da Lei n° 8.625/93.
Apesar de o art. 2°, inciso VI, da Lei no L2.037/09, fazer mençã<;> a qualquer outro documento público que permita a identificação do indiciado, queremos crer que uma certidão de nascimento, por si só, não é capaz de identificar civilmente o indivíduo, haja vista não ser dotada
de fotografia. Aliás, o próprio art. 3°, li, da Le: no 12.037/09, autoriza a identificação criminal
quando o documento apresentado for insufidente para identificar cabalmente o indiciado.
A Lei n° 10.054/00 disp~nha que o civilmente identificado por documento original não
seria submetido à identificação criminal, exce:o nas hipóteses discriminadas no art. 3°. A Lei
n° 12.037/09, em seu art. 3°, fala apenas em apresentação de documento de identificação, sem
dizer se tal documento teria que ser o original ou se bastaria uma cópia. A nosso ver, esse silêncio eloquente demonstra que a cópia de dc-cumemo de idemificação, desde que devidamente
autenticada, é capaz de suprir a ausência do original, sobretudo se considerarmos que o próprio
art. 232, parágrafo único, do CPP, dispõe que a fotocópia do documento devidamente autenti8
cada tem o mesmo valor que o original.
Caso o indiciado ou flagranteado não esteja com o documento de identificação civil em
mãos, incumbe à autoridade policial conceder prazo razoável para que o apresente, ou para que
pessoa de sua confiança o faça, evitando-se, assim, precipitada identificação criminal. Ao contrário da revogada Lei n° 10.054/00, que dispunha expressamente que este prazo seria de 48
(quarenta e oito) horas (art. 3°, VI), não cons:a da Lei no 12.037/09 qualquer referência acerca
do assunto. Este silêncio eloquente deve ser in:erpretado no sentido de que, doravante, por mais
que a autoridade policial possa aguardar algumas horas para que um familiar possa apresentar
um dos documentos listádos no art. 2°, o indiciado não mais dispõe de 48 (quarenta e oito)
8

Em sentido diverso, Norberto Avena (Processo peno/ esquematizado. 2ª ed. São Paulo: Editora Método, 2010.
p. 193) sustenta que é inconcebível a identificação civil de quem apresentar cópia de documento, mesmo que
autenticada, já que a lei não contemplou essa possibilidade.
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horas para a comprovação de sua identificação civil. Com isso, o legislador visa evitar que alguém possa se evadir do distrito da culpa durante es;e lapso temporal, prejudicando-se, consequentemente, não apenas as investigações criminais, como a própria deflagraçã~ da persecução
penal in iudicio.
Art. 3!!. Embora apre;entado

docume~to d~ identi"icação, poderá ocorrer idel1tificaç~o crimi-

nal quando:
1-o

docu~énto apresentar rasura' oU tiiier 'indício de falsifiéação;: ·

11- o documento apresentado for insuficiente'parirideiltificàr cabilltnentê'·o·l,nditladci{' '' ··
111- o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre
si;

IV- a identificação crimin'al for essencial às in•testigações policiais; segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade
policial, do Ministério Público ou da defesa;
V -.constar de registros policiais o uso de outws nomes ou diferentes qualificações;
VI- o estado de conservação ou a distância tem:~oral ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identifí:a;ãodos caracteres essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados· deverão ser juntadas aos autos do
inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o
indiciado.

S. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Interpretando-se a contrario sensu o art. 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal, depreende-se que, na hipótese de não haver identificação civil através de um dos documentos listados
no art. 2° da Lei n° 12.037/09, será possível a realização da identificação criminal, quando o
agente se envolver com alguma prática delituosa. Logo, se um indivíduo for preso em flagrante
e não tiver nenhum documento de identificação civil, é perfeitamente possível a identificação
datiloscópica e fotográfica, sem prejuízo da colen :le material biológico para a obtenção do
perfil genético na hipótese do inciso IV do art. 3".'
Se a regra é a identificação criminal daquele que não se identifica civiloente, raciocínio
diverso aplica-se às situações em que o indivíduo identifica-se através de um dos documentos
listados no art. 2° da Lei n° 12.037/09. Nesses casos, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal apenas nas hipóteses previstas no art. 3°.
Antes de analisarmos cada uma dessas hipóteses, convém destacar que, em regra, a identificação criminal é levada a efeito pela autoridade p<:>licial independentemente de prévia autorização judicial, salvo na hipótese do art. 3°, IV, da Lei n° 12.037/09, ou seja, quando a individualização do agente for essencial às investigaçõc:s policiais. Como a hipótese do inciso IV do
art. 3° é a única forma de identificação criminal c_ue também autoriza a inclusão da coleta do
material biológico para obtenção do perfil genéticeo {Lei n° 12.037/09, art. 5°, parágrafo único,
9
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Como já se pronunciou o STJ, "não havendo ~rova de que o réu seja civilmente identificado, não constitui
constrangimento ilegal sanável pela via heróica, pois seque.- atenta contra sua liberdade de locomoção, a determinação de identificação criminal pelo processo datibscópico". (STJ, Sª Turma, RHC 12.126/RJ, Rei. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 18/12/1001, DJ 25/03/2002 p. 29:3).
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com redação dada pela Lei n° 12.654/12), conclui-se, a contrario sensu, que a autoridade policial
só pode determinar a identificação fotográfica e datiloscópica.
Nas hipóteses em que a identificação criminal independe de autorização judicial (art. 3°,
J, 11, III, V e VI), nada diz a lei quanto à necessidade de fundamentação do ato. Não obstante,
considerando que o art. 3° refere-se à identificação criminal do indiciado, parece-nos que a identificação datiloscópica e fotográfica determinada exclusivamente pela autoridade policial deve
ser precedida de motivação, nos mesmos moldes do indiciamento, evitando-se, assim, eventuais
questionamentos acerca de possível crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65, art. 4°, "b").
Esta necessidade de motivação do ato pela autoridade policial é corroborada pela regra constante
do art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 12.037/09, segundo a qual "as cópias dos documentos
apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado". Ora, se a Lei impõe a juntada
aos autos dos documentos apresentados, mesmo que insuficientes para identificar o indiciado,
assim o faz não só como forma de comprovar a licitude da identificação criminal determinada
pela autoridade policial, mas também para se demonstrar que a adoção de tal procedimento era
indispensável no caso concreto.
Vejamos, então, as hipóteses que autorizam a identificação criminal do civilmente identificado:
I - rasura ou indício de falsificação no documento: a rasura consiste em um risco ou
raspagem feito na parte escrita de um documento, para tornar inválidas ou ilegíveis as palavras
ali contidas, ou substituí-las por outras. 10 A falsificação, por sua vez, é a imitação enganosa da
verdade. Pode ser material ou ideológica. A falsidade material se dá pela formação ex novo de
um documento falso (formação ou contrafação), ou pela adulteração, mediante acréscimo ou
supressão em seu conteúdo, de documento preexistente. Este folsum atinge sua configuração extrínseca, isto é, a modificação da verdade incide materialmente sobre o documento. A falsidade
material tem pertinência com o aspecto externo do documento e pode ocorrer pela alteração
física de um documento verdadeiro, ao qual se agregam dizeres ou símbolos ou se suprimem os
existentes, bem como pela criação de um documento em sua Íntegra, seja imitando um modelo
de documento existente, que o agente copia (contrafação), seja constituindo um documento que
sequer tem similar original (formação). De seu turno, a falsidade ideológica tem como característica o fato de incidir sobre o conteúdo intelectual do documento sem afetar sua estrutura
material, de forma que constitui uma mentira aposta a um documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica. Essa modalidade de
falsificação recai sobre um documento externamente verdadeiro, porém dotado de declarações
mendazes. Além dessa distinção, a falsidade ideológica também se diferencia da material pela
impossibilidade de constatação do folsum por exame pericial no documento alrerado. De fato,
como o falsidade ideológica recai sobre o conteúdo intelectual do documento, a prova pericial
será de todo irrelevante para atestar a falsidade do documento, diversamente do que se dá na
falsidade material;''
10

Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 1613.

11

Em se tratando de documentos passíveis de comprovação posterior, de ofício ou a requerimento, não há falar
em crime de falsidade ideológica nem tampouco de uso de documento falso, porquanto a presunção devera·
cidade de tais documentos é relativa. Nesse sentido, em relação à apresentação de declaração de pobreza:
STJ, 6ª Turma, HC 217.657/SP, Rei. Min. Vasco De lia Giustina, j. 02/02/2012.
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11 - insuficiência do documento apresentado para fins de identificação cabal do indiciado: a Lei n° 12.037/09 permite a identificação civil através de qualquer dos documentos
listados no art. 2°. Ocorre que nem sempre a apresentação de um desses documentos será capaz
de identificar cabalmente o indiciado. É o que ocorre, por exemplo, com documentos públicos
que não são dotados de fotografia, como a certidão de nascimento ou a certidão de casamento;
111 - porte de documentos de identidade distintos, com informações conflitantes:
para que o indiciado possa ser identificado criminalmente, não basta o porte de documentos de
identidades distintos. Para além disso, as informações constantes desses documentos distintos
devem ser conflitantes entre si, não apenas em relação ao nome e prenome, mas também no
tocante à data de nascimento, naturalidade, filiação, etc. A título de exemplo, suponha-se que,
por ocasião da prisão em flagrante de determinado indivíduo, duas ou mais carteiras de identidade sejam com ele apreendidas, ambas com a mesma fotografia, porém com a qualificação
diversa. Nesse caso, o porte de documentos distintos com informações conflitantes evidencia a
tentativa do indiciado de se furtar da responsabilidade criminal, o que autoriza a realização da
identificação criminal, a ser determinada pela própria autoridade policial, independentemente
de prévia autorização judicial;
IV - essencialidade da identificação criminal para as investigações policiais: como
exposto anteriormente, a finalidade da identificação criminal é individualizar e distinguir pessoas, a fim de que um sujeito não se passe por outro, gerando insegurança nas relações sociais.
Todavia, os métodos de identificação humana também podem ser empregados na produção de
provas. Afinal, não é incomum que impressões digitais e/ou material biológico sejam encontrados no local do crime, de maneira que a autoridade policial tenha interesse em realizar o exame
pericial naqueles vestígios, o que pode ser feito pelo método datiloscópico e, com o advento da
Lei n° 12.654/12, também pelo teste genético. E é exatamente isso o que ocorre nessa hipótese
do inciso IV do art. 3° da Lei n° 12.037/09. Enquanto os demais incisos do art. 3° referem-se à
identificação criminal para fins de individualização e distinção do agente, este inciso IV funciona, na verdade, como verdadeira medida cautelar de produção antecipada da prova.
Por isso, diversamente dos demais incisos do art. 3° da Lei n° 12.037/09, a hipótese de
identificação criminal prevista no inciso IV depende de prévia autorização judicial, que deve
levar em consideração a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. A despeito
da terminologia adotada pelo art. 3°, inciso IV, da Lei n° 12.037/09, - despacho judicial-, é
evidente que este pronunciamento judicial não pode ser considerado um ato de mera movimentação processual, haja vista o evidente gravame que a identificação criminal pode causar ao
investigado, daí por que se trata, na verdade, de verdadeira decisão interlocutória, que deve estar
devidamente fundamentada em elementos informativos que demonstrem a imprescindibilidade
do procedimento, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX).
Apesar de o legislador referir-se apenas à representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa, não se pode excluir a possibilidade de o ofendido representar pela
identificação criminal nas hipóteses de crimes de ação penal privada. Isso porque, caso não seja
determinada a identificação criminal, estar-se-á a inviabilizar o próprio exercício do direito de
queixa, já que o ofendido não terá elementos precisos acerca da pessoa em relação à qual o processo criminal deva ser deflagrado.
O art. 3°, IV, da Lei n° 12.037/09, refere-se à possibilidade de a identificação criminal ser decretada de oficio pela autoridade judiciária competente, quando ela se mostrar essencial às investigações
124

LEI N° 12.037/09- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

Art. 3°

policiais. À evidência, esse agir de ofício do juiz competente na fase investigatória revela-se incompatível com a garantia da imparcialidade e com o sistema acusatório. Por isso, o ideal é concluir que,
como garante das ~gras do jogo, o juiz só poderá intervir se for provocado nesse sentidoP
Nada diz a Lei n° 12.037/09 acerca de eventual recurso contra a decisão judicial que defere
(ou indefere) a realização de identificação criminal para auxiliar nas investigações policiais. Por
isso, o ideal é a utilização dos remédios hero:cos do mandado de segurança e do habeas corpusneste caso, desde que haja risco à liberdade de locomoção do investigado.
Outra diferença importante em relação a este inciso IV do art. 3° é que, nesta hipótese,
a identificação cri:ninal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil
genético (Lei n° 12.037/09, art. 5°, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 12.654/12).
Como o inciso IV faz menção à identificaçãeo para auxiliar as investigações, é de se concluir que,
nesse caso, o código genético será confrontado com amostras de sangue, saliva, sêmen, pelos,
etc., eventualmente encontradas no local do :::rime, no corpo da vítima, em armas ou roupas
utilizadas para a prática do delito, a fim de se comprovar a autoria do delito. A tÍtulo de exemplo,
basta pensar na r·~alização de exame de DNA feito a partir da comparação do material genético·
de determinado acusado com os vestÍgios de esperma encontrados no corpo da vítima. A partir
da comparação, será elaborado laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado
-jamais peritos não oficiais - que analisará a coincidência (ou não) do perfil genético. Ante a
gravidade da intecvenção corporal, à autoridade judiciária incumbe demonstrar a impossibilidade de se obter a prova da autoria por método menos invasivo, funcionando a coleta de material
genético como medida de ultima ratio, evitando-se, assim, sua banalizaÇão.
V- uso de outros nomes ou diferentes qualificações: no jargão policial, são conhecidos
como "aliases" aq·.1eles indivíduos que se utilizam de nomes diversos para se identificar perante
órgãos públicos, vez por outra apresentando documentos pertencentes a familiares mais próximos. Logo, se registros policiais anteriores apontarem a utilização pelo mesmo indivíduo de
outros nomes ou diferentes qu~lificações, a dúvida natural quanto à possível prática de falsa
identidade autoriza a utilização da identificação datiloscópica e fotográfica como forma de individualização;
VI - impossibilidade da completa identificação dos caracteres essenciais em virtude
do estado de conservação ou da distância temporal ou da localidade da expedição do
documento apresentado: o art. 3°, inciso VI, da Lei n° 12.037/09, autoriza a identificação
datiloscópica ou fotográfica do indivíduo em três hipóteses distintas:
a) estado de conservação do documento: é extremamen.te comum que pessoas mais humildes carreguerr. a carteira de identidade no bolso da calça. Com o passar dos anos, os caracteres essenciais do documento podem se tor::t<.r ilegíveis;
12

Na lição de Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen G oeckner, "em mais uma grave violação do sistema acusatório·
-constitucional e da própria estética de imparcialidade exigida do julgador, permite a lei que a extração do DNA
seja determ[nada de ofício pelo jui~. É mais um sintoma da 'cultura inquisitória' que ainda domina o processo
penal brasileiro. Existe, também, uma grave incompatibilidade do agir de ofício do juiz nesse caso, que é o
requisito de 'necessidade para as investigações·. Ora, se a investigação é levada a cabo pela polícia (ou Minis·
tério Público), quem define a imprescindibilidade para a investigação é o investigador e não o juiz. Ao juiz cabe
julgar, ou seja, analisar o pedido e decidir, e não tomar qualquer iniciativa investigatória ou imiscuir-se em área
que lhe é com :o etamente estranha. Portanto, per qualquer ângulo que se analise, é um erro a atuação de ofício
do juiz nessa se3ra". (Investigação preliminar no orocesso penal. 5' ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 236).
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b) distância temporal: para conseguir um emprego, é muito comum que adolescentes
obtenham seus documentos quando ainda muito _jovens. Passados alguns anos, é possível que a
fotografia acostada àquele documento não mais seja capaz de identificar cabalmente o agente,
autorizando-se a realização de sua identificação fotográfica e datiloscópica;
c) distância da localidade da expedição do documento: a princípio, parece ter havido
um equívoco por parte do legislador ao prever que a simples distância da localidade da expedição do documento seria capaz de impossibilita: a completa identificação dos caracteres essenciais. Afinal, o fato de alguém identificar-se civilmente na cidade de Pacaraima/RR com uma
carteira de identidade em perfeitas condições e)~pedida em Santa Maria/RS, por si só, não seria
fundamento suficiente para sua identificação criminal, a não ser que presente uma das hipóteses
anteriores. Todavia, se a autoridade policial conseguir demonstrar que esta distância geográfica
impossibilita qualquer ação policial para uma consulta imediata ao banco de dados de modo a
ter certeza da autenticidade do documento apresentado (v.g., identidade estrangeira), é perfeitamente possível a realização da identificação criminal.
De acordo com o art. 23 do CPP, ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao lnstit.tto de Identificação e Estatística, ou repartição
congênere, mencionando o juízo a que tiverem .sido distribuídos, e os dados relativos à infração
penal e à pessoa do indiciado.

5.1. Identificação criminal e o direito de não produzir prova contra si mesmo
(princípio do nemo tenetur se detegere).
Recusando-se o ,investigado a colaborar, a despeito da presença de uma das hipóteses do
art. 3° da Lei n° 12.037/09, é perfeitamente p•Jssível sua condução coercitiva, sem prejuízo de
eventual responsabilidade criminal pelo delito de desobediência. Nesse sentido, aliás, dispõe o
art. 260 do CPP que se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ;er realizado - é o caso da identificação criminal
-a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sue. presença.
Na mesma linha, consoante disposto no art. 313, parágrafo único, do CPP, com redação
dada pela Lei n° 12.403/11, será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la,
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra
hipótese recomendar a manutenção da medida.
Como a identificação criminal não impor:a em aceitação de culpa, não se pode objetar que
a sua realização contra a vontade do agente viole o direito à não autoincriminação, previsto no
art. 5°, LXIII, da Constituição Federal, e na :=onvenção Americana sobre Direitos Humanos
(Dec. 678/92, art. 8°, no 2, "g"). Afinal, a mesma Constituição Federal que assegura o direito
ao silêncio também prevê que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses pre~·istas em lei (art. 5°, LVIII). Logo, pelo princípio da concordância
prática ou da harmonização, 13 não se pode querer emprestar valor absoluto ao direito de não
13
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De acordo com Dirley da Cunha Jún.íor, esse princ'pio de interpretação constitucional impõe ao intérprete a
coordenação e harmonização dos bens jurídicos co 1stitucionais em conflito, de modo a evitar o sacrifício (total)
de uns em relação aos outros. Segundo o autor, "o que fundamenta este princípio é a idéia de que todos os bens
jurídico-constitucionais ostentam igual valor, situação que impede a negação de um em face de outro ou vice·versa e impõe limites e condicionamentos recípro:os de modo a alcançar uma harmonização ou concordância
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produzir prova contra si mesmo, inviabilizando que o Estado possa colher as impressões digitais
de alguém com a finalidade de registrar os dados da identidade física do provável autor do delito.
Portanto, como se trata de um procedimento para tornar exclusiva determinada pessoa, evitando-se, assim, o indesejado erro judiciário, o ideal é concluir que o acusado não tem o direito de
se recusar a colaborar com o Estado para sua individualização.
A assertiva de que o direito contra a autoincriminação não tem natureza absoluta é confirmada pelo próprio entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de o direito ao
silêncio abranger o direito de falsear a verdade quanto à identidade pessoal. Com efeito, para
os Tribunais Superiores, tipifica o crime de falsa identidade previsto no art. 307 do CP o fato
de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus
antecedentes. 14
Art. 4!!. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada ~ama·
rá as providências necessárias para evitá r o constrangimento do identificado.

6. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA FINS DE SE EVITAR O
CONSTRANGIMENTO DO IDENTIFICADO.
A nosso juízo, submeter alguém à identificação fotográfica e datiloscópica não é causa de
qualquer constrangimento ilegal, até mesmo porque tal procedimento é expressamente autorizado pela Lei n° 12.037/09. O problema, na verdade, diz respeito às hipóteses em que a autoridade
policial empresta publicidade ampla a tal procedimento, sujeitando o agente a um constrangimento desnecessário diante da exposição pública por meio da imprensa.
Hoje em dia, não são raros os procedimentos investigatórios acompanhados ao vivo pela
imprensa que, coincidentemente, está sempre presente no lugar e hora marcados para registrar
tudo. Tais imagens, depois, são exploradas à exaustão nos telejornais pelos doutrinadores do direito penal e processual penal, o que é feito, supostamente, a título de informar a população. Sob
os holofotes da mídia, coloca-se em segundo plano a finalidade de toda e qualquer identificação
criminal, qual seja, a de individualizar o indivíduo de modo a se evitar um erro judiciário.
Assim, nos mesmos moldes que o emprego de algemas, as identificações criminais passam a ser
utilizadas como instrumento indevido de constrangimento.
Especificamente em relação à divulgação da imagem de procedimentos de identificação
criminal, o que se vê no dia a dia é uma crescente degradação da imagem e da honra produzida pelos meios de comunicação de massa com a conivência das autoridades estatais, por meio
da reprodução da imagem do indivíduo "tocando piano" sem que haja prévia autorização do
prática entre eles, através de uma ponderação dos interesses em jogo à luz do caso concreto". (Curso de direito

constitucional. 4~ ed. Salvado·r: Editora Juspodivm, 2010. p. 225).
14

STF, 2~ Turma, HC 72.377/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 30/06/1995 p. 271. Etambém: STF, 1• Turma, RE 561.704,
Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 64 02/04/2009. O STJ tinha entendimento em sentido contrario: STJ, 6~
Turma, HC 97.857/SP, Rei. Min. Og Fernandes, Dje 10/11/2008. Porém, acabou alterando seu entendimento
a partir da decisão proferida pelo Supremo no RE 640.139 (STF, Pleno, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2011,
DJe 198 13/10/2011), no qual o Supremo concluiu que o princfpio constitucional da ampla defesa não alcança
aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policiâl com o objetivo de ocultar maus anteceden·
tes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Sinalizando a mudança do entendimento do STJ:
STJ, 5~ Turma, HC 151.866/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 01/12/2011, DJe 13/12/2011.
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indiciado, nem tampouco um fim social na sua exibição. Utilizam sua imagem, pois, como produto da notícia, a fim de saciar a curiosidade do povo. Os programas sensacionalistas do rádio
e da televisão saciam curiosidades perversas extraindo sua matéria-prima da miséria de cidadãos
humildes que aparecem algemados e exibidos como verdadeiros troféus. 15
Por tais motivos, queremos crer, com base na lição de Ana Lúcia Menezes Vieira, 16 que a
reprodução pública da imagem de pessoas envolvidas em crimes deve ser vedada se ela resulta
de modo antissocial, aflitivo ou degradante, a não ser que haja autorização do titular da imagem, ou se necessária à administração da justiça - exemplo seria o retrato falado ou a própria
fotografia, para fins investigativos. Ora, a condição de indiciado não lhe retira o direito ao respeito à integridade moral e à dignidade_~? Seus direitos personalíssimos devem ser tutelados de
forma mais eficaz, não só por jornalistas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), como
também por autoridades policiais e membros do Ministério Público, que devem se abster de
exibir procedimentos de identificação criminal à mídia. E isso não só para preservar os direitos
personalíssimos do indiciado, como também para evitar que inocentes sejam indevidamente
identificados pela população como autores de delitos.
Daí a importância do dispositivo constante do art. 4° da Lei n° 12.037/09, que determina
que, havendo necessidade de identificação criminal, a autoridade policial deve tomar as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Essa restrição à publicidade das
investigações também encontra normatização através de Portarias e Regulamentos dos próprios
órgãos policiais. A título de exemplo, o art. 11 da Portaria n° 18 da Delegacia Geral de Polícia do
Estado de São Paulo dispõe que as autoridades policiais devem zelar pela preservação dos direitos
à imagem, ao nome, à privacidade e à intimidade das pessoas submetidas à investigação policial,
detidas em razão da prática de infração penal ou a sua disposição na condição de vítimas, a fim de
que a elas e a seus familiares não sejam causados prejuízos irreparáveis, decorrentes da exposição
de imagem ou de divulgação liminar de circunstância objeto de apuração. Após orientadas sobre
seus direitos constitucionais, tais pessoas somente serão fotografadas, entrevistadas ou terão suas
imagens por qualquer meio registradas, se expressamente o consentirem mediante manifestação
explícita de vontade, por escrito ou por termo devidamente assinado.
Art. 5~. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão
juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma
de investigação.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art. 32, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. (lnclufdo pela Lei nº 12.654, de 2012)

7. ESPÉCIES DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Consoante disposto no art. 5° da Lei n° 12.037/09, a identificação criminal é o gênero do
qual são espécies:
15

Nesse sentido: BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 156. Apud
VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 156.

16

VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 153.

17

SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 181.
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a) identificação datiloscópica: feita com base nas saliências papilares da pessoa. Suas
vantagens são destacadas pela doutrina: 18 o des(:nho digital é perene, acompanhando o homem
durante toda a vida, sendo notada a formação de pontos característicos a partir do 3° mês de
vida fetal, os quais se consolidam, ainda na fa<e intrauterina, por volta do 6° mês de gestação,
podendo ser encontrados, mesmo depois da morte, até a desagregação da matéria. A imutabilidade é a propriedade da inalterabilidade do 6esenho digital, desde sua formação até a putrefação
cadavérica. Ademais, não é possível a localização de digitais idênticas nos diferentes dedos de
um mesmo indivíduo ou entre duas pessoas diferentes. Não se trata, todavia, de método infalível, vez que a criação artificial de uma impress.ío digital pode ser feita facilmente, inclusive por
meio da coleta de fragmentos de impressões latentes deixados por quaisquer pessoas nos mais
variados lugares;
b) identificação fotográfica: deve ser seguido o padrão fotográfico exigido para a cédula
de identidade civil, ou seja, a foto de frente, tamanho três por quatro centímetros, prevista na
Lei n° 7.116/83. Diante da mutabilidade d3. fisionomia das pessoas e a impossibilidade da formação de um cacastro fotográfico acessívd, a fotografia deve ser usada como método auxiliar
de identificação, não sendo possível que a autoridade policial a utilize de maneira exclusiva,
dispensando a identificação datiloscópica. 1 ~
c) identificação do perfil genético: :>bjetivando conferir ainda mais segurança à identificação criminal. a Lei n° 12.654/12 p<.s,ou a permitir a coleta de material biológico para a
obtenção do perfil genético do indivíduo.
Com o crescente desenvolvimento de cutras técnicas de identificação biométrica, tais como
a identificação por voz, a identificação a:ravés da íris, da retina, da face, entre outros, é de se
indagar se seria possível a utilização de o·1rras formas de identificação. 20 A nosso juízo, a partir
do momento em que a própria Constituição Federal determinou que o civilmente identificado
não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (art. 5°, LVIII),
parece-nos que, pelo menos enquanto a legislação vigente delimitar as formas de identificação
criminal apenas à datiloscópica, fotográfica e do perfil genético, revela-se inaceitável a utilização
de outros métod:>s de identificação. Evide:J.temente, sobrevindo mudança legislativa autorizando a utilização de novas formas de identificacáo criminal, tal como ocorreu recentemente com
18

SÉRGIO SOBRINHO, Mário. A identificação criminal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 49. Ainda
segundo o autor (op. cit. p. 185), "a identidaje do homem é determinada pelo emprego de um sistema de identificação mediante a realização de um conjunto técnico (comparação) dos traços físicos ou orgânicos imutáveis
(imutabilidade!, obtidos nos registros inicial e posterior, individualizando-o dentro do universo das demais pessoas (unicidace) mediante método prático, ;inples e eficiente (praticabilidade e classificabilidade)."

19

Na visão do STJ, a aposição de fotografia de a·:usado na denúncia viola norma~ constitucionais, como o direito
à honra, à imagem e à dignidade da pessoa 1umana, sobretudo se já constar dos autos da ação penal a identificação civil e criminal do acusado. Não haveria, assim, necessidade de, novamente, inseri-la na peça acusatória
da denúncia: STJ, 6~ Turma, HC 88.448/D=, Rei. Min. Og Fernandes, j. 06/05/2010, DJe 02/08/2010.

20

Segundo Mário Sérgio Sobrinho (op. cit. p. 3.!.), "a nova tecnologia empregada pela biometria permite o reconhecimento do indivíduo mediante a análise das características físicas, tais como a impressão digital, a geometria ou as características da face, da mãe. da íris ou da retina e a análise do DNA ou características comportament'ai' únicas, como a dinâmica da assir,atura ou da digitação, o reconhecimento pela voz ou pelos
movimentos.'' Ainda segundo o autor, "ent·e os métodos de identificação que permitem o emprego das novas
técnicas usadas pela biometria, um dos mais precisos é aquele que utiliza a fris. A fris, que é a parte colorida
do olho situada em torno da pupila, tem uma imagem muito complexa e única em cada pessoa, tal qual são as
impressões digitais, podendo, portanto, ser usada para fins de identificação humana mediante o emprego de
uma câmara :f e vídeo e de um programa de c::>m:mtador,...
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a Lei n° 12.654/12, que passou a autorizar a idendicação do perfil genético, nada impede a
utilização de novas técnicas de identificação.

7.1. Identificação do perfil genético (Lei n° 12.654/12).
Por coma da forma de execução, crimes \'iolemos têm grande probabilidade de deixar
vestÍgios biológicos no local do crime. Por isso, a depender do grau de preservação do local do
crime, os instrumentos do delito, o corpo da vítima. as peças de roupas por ela usadas à época,
ou outros objetos que tiveram contato físico com o autor do delito, podem for::tecer informações
decisivas para inocentar um possível suspeito ou identificar o verdadeiro autor do delito.
Daí a importância da nova forma de identificlção criminal introduzida pela Lei n° 12.654/12:
a identificação genética. Afinal, o exame de DNA possibilita que pequenas quantidades de vestígios biológicos, possivelmente invisíveis a olho nu, sejam suficientes para a obtenção de resultados
satisfatórios. Como todo ser vivo possui informação genética, havendo variabilidade dessas informações entre seres de uma mesma espécie, a análise do material biológico pode apontar a fome de
onde ele partiu, identificando sua origem. Aliás, mesmo quando um perfil ger_ético não pode ser
comparado com uma amostra cujo doador seja conhecido, podem ser extraídas do DNA informações úteis para as investigações criminais, como, por exemplo, o sexo da pessoa. De mais a mais,
como a molécula do ácido desoxirribonucleico é robusta e tem alta estabilidade química e térmica,
este alto grau de resistência do DNA a fatores ambientais contribui sensivelmente para a obtenção
de perfis genéticos, mesmo após longos períodos de tempo. 21
Por isso, se a identificação genética for es;encial às investigações policiais, a autoridade
judiciária competente poderá determinar a coleta de material biológico para fins de obtenção
do perfil genético (Lei n° 12.037/09, art. 5°, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. da
Lei n° 12.654/12).
Quando o dispositivo sob comemo exige autorização judicial para a coleta de material biológico, refere-se à hipótese em que há uma pess:1a certa e determinada (fome conhecida) sobre
a qual recaem suspeitas da prática de determinada infração penal. Por consequência, quando
a fonte do material biológico for desconhecida, não há necessidade de prévia autorização judicial. É o que ocorre quando vestÍgios como san~ue, saliva, esperma, tecidos orgânicos e outras
amostras contendo material genético são encomrados no local do crime. Nessa hipótese, como
o material a ser analisado está destacado do corpc humano, o que possibilita a realização do
exame de DNA sem qualquer tipo de intervençã::> corporal, a própria autoridade policial deverá
determinar a realização da perícia, nos termos do art. 6°, inciso VII, do CPP, independentemente de prévia autorização judicial.
Nesse contexto, ao dispor sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação
de violência sexual, compreendida como qualquer forma de atividade sex~al não consentida, os
§§ 2° e 3° do art. 3° da Lei n° 12.845/13 dispõem expressamente que, no tratamento das lesões,
caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal, cabendo
ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. Como se percebe,
21
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Nesse contexto: SILVA, Emílio de Oliveira.tdentificaçi3o genética para fins criminais. Belo Horizonte: Editora Del
Rey, 2014. p. 2-40. Como observa o autor (op. cit. p. 45), à semelhança da datiloscopia, "o exame genético é um
método biométrico que singulariza características físicas, porém, em dimensões moleculares. Sua finalidade é
a obtenção do perfil genético do sujeito, o qual será representado por codificações alfanuméricas que possibilitam individualizar a pessoa. Em uma simples metáfora: é o 'CPF genético' do ser humano".
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como se trata de exame pericial em material biológico coletado no corpo da vítima, desde que
esta concorde com a realização do exame, não há necessidade de prévia autorização judicial.
A novel identificação do perfil genético irá provocar muita controvérsia à luz do princípio
que veda a auroincriminação. Evidentemente, se acaso a defesa solicitar esta forma de identificação, com o objetivo de, eventualmente, excluir sua responsabilidade, não haverá qualquer ilegalidade. Por isso, o cerne da questão diz respeito às hipóteses em que pessoa certa e determinada
se negar a fornecer material biológico para a obtenção de seu perfil genético, ou seja, quando o
exame recair sobre fonte conhecida sem que esta esteja disposta a consentir com a identificação
genética.
Certamente, haverá quem diga que não se pode obrigar o investigado a contribuir com
as investigações, e qualquer decisão judicial que lhe obrigue a fornecer material biológico para
fins probatórios (Lei n° 12.037/09, art. 3°, IV) - e não de sua identidade - será afrontoso ao
princípio constitucional que veda a autoincrirninação. Afinal, não se pode impor ao investigado
que contribua ativamente com as investigações, sobretudo mediante o fornecimento de material
biológico que possa vir a incriminá-lo em ulterior exame de DNA. 22
Sem embargo desse entendimento, parece-nos que a validade dessa identificação do perfil
genético estará condicionada à forma de coleta do material biológico. Corno o acusado não é
obrigado a praticar nenhum comportamento ativo capaz de incriminá-lo, nem tampouco a
se submeter a provas invasivas sem o seu consentimento, de modo algum pode ser obrigado a
fornecer material biológico para a obtenção de seu perfil genético. Todavia, se estivermos diante
de amostras de sangue, urina, cabelo, ou de outros tecidos orgânicos, descartadas voluntária ou
involuntariamente pelo investigado na cena do crime ou em outros locais, não há qualquer óbice
a sua coleta, sem que se possa arguir eventual violação ao princípio do nemo tenetur se detegere. 23
A propósito, convém lembrar que, aos olhos dos Tribunais, referido princípio impede que o
acusado seja compelido a produzir qualquer prova incrirninadora invasiva. Por isso, em diversos
julgados, o Supremo já se manifestou no sentido de que o acusado não é obrigado a fornecer
material para realização de exame de DNA. 24 Todavia, o mesmo Supremo também tem precedentes no sentido de que a produção dessa prova será válida se a coleta do material for feita
de forma não invasiva (v.g., exame de DNA realizado a partir de fio de cabelo encontrado no
chão). 25 Idêntico raciocínio deve ser empregado quanto à identificação do perfil genético: desde
22

Para Alencar e Távora (Curso de Direito Processual Penal. 8~ ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2013. p. 124),
diante do prindpio da vedação à autoincriminação, havendo recursa do capturado ou indiciado em fornecer
material biológico para obtenção de seu perfil genético, não se pode obrigá-lo ao fornecimento. Em sentido
semelhante: ALVES, Reinaldo Rossano. Op. cit. p. 34.

23

Para Nucci (op. cit. p. 416), a colheita de material biológico para a obtenção do perfil genético não produz
nenhuma invasão à intimidade ou à vida privada, nem tampouco a qualquer direito ou garantia na área processual penal, pois se volta à correta identificação individual, algo que não se encontra abrangido por qualquer
direito vinculado à defesa do acusado. Segundo Emflio de Oliveira e Silva (op. cit. p. 62), apesar de não haver
definição legal sobre o método de extração do material biológico, a análise do DNA contido na saliva ou nos
cabelos pode ser utilizada no Brasil, uma vez que são consideradas técnicas indolores que atendem ao disposto
no art. 9º-A da LEP, inserido pela Lei nº 12.654/12.

24

STF, Pleno, HC 71.373/RS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 10/11/1994, DJ 22/11/1996.

25

De se lembrar que, no caso envolvendo a cantora chilena G.T., mesmo contra a vontade da parturiente, o
Supremo considerou válida a coleta da placenta para que fosse possfvel a realização de exame de DNA, já que
se tratava de objeto expelido do corpo humano como consequência natural do parto: STF, Pleno, Rci-QO 2.040/
DF, Rei. Min. Néri da Silveira, DJ 27/06/2003, p. 31.
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que o acusado não seja compelido a praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, nem tampouco a se sujeitar à produção de prova invasiva, há de ser considerada válida a
coleta de material biológico para a obtenção de seu perfil genético.
Parte da doutrina sustenta que há uma vinculação causal (princípio da especialidade da
prova) da identificação do perfil genético, no sentido de que a prova genética somente poderá
ser utilizada naquele caso concreto, sendo possível a preservação dos perfis genéticos apenas
até o advento da prescrição em relação àquele crime. Como observa a doutrina, "tanto há essa
vinculação causal que o legislador define como limite de disponibilidade do material genético a
prescrição do crime. Ou seja, o uso está relacionado a esse crime e a disponibilidade temporalmente regulada pela prescrição". 26
Nesse ponto, a identificação do perfil genético introduzida pela Lei n° 12.654/12 no texto
da Lei n° 12.037/09 diferencia-se daquela inserida na Lei de Execução Penal, já que, consoante
disposto no art. 9°-A da LEP, a identificação do perfil genético compulsória dos condenados por
crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer
crime hediondo, será armazenada em banco de dados sigiloso e poderá ser utilizada para o futuro, de forma aberta e indeterminada.
Art. 52-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. (Incluído pela
Lei n2 12.654, de 2012)
§ 12 As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão
revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano
e dados genéticos. (Incluído pela Lei n2 12.654, de 2012)
§ 22 Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos 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. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

§ 3º Ás informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. (Incluído pela Lei
n2 12.654, de 2012)

8. BANCO DE DADOS DE PERFIS GENÉTICOS.
Os dados obtidos a partir da identificação do perfil genético devem ser armazenados em
banco de dados gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. À exceção da determinação
genética de gênero, as informações obtidas a partir da identificação do perfil genético não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. O objetivo do legislador é evitar
que análises inconclusivas acerca do temperamemo, do caráter e da personalidade do identificado, sejam utilizadas para se criar um infundado estereótipo do homem delinquente a que se
referia Cesare Lombroso.
Com o objetivo de se evitar que as informações genéticas constantes desse banco de dados
sejam utilizadas para fins alheios à identificação criminal, o art. 5°-A,§ 2°, da Lei n° 12.037/09,
dispõe que os dados aí armazenados terão caráter sigiloso, sendo possível a responsabilização
26
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civil, penal e admi::1istrativa daquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos
do previsto na referida Lei ou em decisão judicial. Especificamente quanto à responsabilidade
criminal, a conduta do funcionário de u:tidade oficial de perícia criminal que violar o sigilo
inerente ao banco de dados de perfis geneticos tipifica o crime de violação de sigilo funcional,
previsto no art. 325, § 1°, I, do Código Penal ("Nas mesmas penas deste artigo incorre quem
permite ou facilita, mediante atribuição, fórnecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da
Administração Pública").
Na eventualidade remota de os dadm obtidos com a coleta do material biológico revelarem
a coincidência de perfis genéticos, tais informações deverão constar de laudo pericial firmado
por perito oficial devidamente habilitadc. Como o dispositivo refere-se a laudo firmado por
perito oficial, o ideal é concluir que tal exa:ne não poderá ser realizado por peritos não oficiais.
Art. 62; É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trâ1sito em julgado da sentença
condenatória.

9. SIGILO DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Face o constrangimento que pode ~:er causado ao identificado em virtude da utilização
indevida de sua identificação criminal, o art. 6° da Lei n° 12.037/09 deixa claro que a identificação fotográfica, datiloscópica e, se necessá:ia, do perfil genético, deverá ser preservada em sigilo.
Logo, não se admite qualquer menção ~ identificação criminal do indiciado em atestados de
antecedentes ou em informações não desLnadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória.
Art. 72. No caso de não of,erecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado
ao indiciado ou ao réu, após o arquivarrento definitivo do inquérito, ou trânsito em julgado da
sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que
apresente provas de sua identificação civ .
Art. 72-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo
estabelecido em lei para a prescrição do c:elito. (Incluído pela Lei n2 12.654, de 2012)

10. RETIRADA DA IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO.
Objetivando preservar a imagem d1 pessoa identificada criminalmen.te, no caso de não
oferecimento da denúncia (ou da queixa:•, ou sua rejeição, ou absolvição (sumária ou ao final do
processo), é facultado ao indiciado ou ac réu, por meio de advogado regularmente constituído,
após o arquivamento definitivo do inquérito, ou trânsito em julgado da sentença, requerer ao
juízo competente a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que
apresente provas de sua identificação civJ. Perceba-se que a lei previu apenas a retirada da identificação fotográfica. Logo, a identificaçã::J datiloscópica e genética deve permanecer nos autos do
inquérito ou processo criminal.
Quanto ao arquivamento do inquirito como hipótese que autoriza o pedido de retirada
da identificação fotográfica, parece-nos que tal pedido só deve ser deferido pelo juiz quando tal
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decisão for capaz de produzir coisa julgada jorrru1l e material (v.g., arquivamen::o com base na atipicidade material). Prova disso é o fato de o art. 7° da Lei n° 12.037/09 referir-se expressamente
ao arquivamento definitivo do inquérito. Logo, quando o arquivamento prod';lzir apenas coisa
julgada formal (v.g., falta de lastro probatório), sujeitando-se, pois, a possível desarquivamento
diante do surgimento da notícia de provas novas (CPP, art. 18), e subsequen-.:e oferecimento de
denúncia se tais provas forem capazes de alterar o contexto probatório dentro do qual se deu o
arquivamento do inquérito (Súmula n° 524 do STF), a identificação fotográfica do investigado
deve ser preservada nos autos do procedimento investigatório.
Especificamente em relação à identificação do perfil genético, a exclusão das informações
constantes dos bancos de dados poderá ocorrer apenas depois do decurso do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito. Como o art. 7°-A não faz qualquer ressalva, o decurso
de qualquer espécie de prescrição (prescrição da pretensão punitiva abstrata, retroativa, ou intercorrente, ou prescrição da pretensão executória) autoriza a exclusão dos perfis genéticos do
banco de dados.
Apesar de a Lei n° 12.037/09 nada dispor acerca da necessidade de manifestação do Ministério Público nesse procedimento de retirada da identificação fotográfica (ou dos perfis genéticos), a intervenção do órgão ministerial como fiscal da lei (c1fstos legis) é obrigatória, sob pena
de nulidade.
Em ambas as hipóteses acima mencionadas - retirada da identificação fotográfica ou dos
perfis genéticos -, havendo denegação por parte da autoridade judiciária, c. instrumento adequado a ser utilizado pelo identificado é o mandado de segurança.
·. Art. 72~8. A identificação do perfil genétíc~ ~e r~ arma~~nada em ba.nco de dí3.do.s sigilos~•.~~nc
forme regulamento a ~er expedido pelo Po~er Executivo. (Incluído peta l.ei n!! 12.6~~. de 201Í)

11. REGULAMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO.
Ao Poder Executivo compete expedir regulamento para disciplinar o funcionamento do
banco de dados sigiloso destinado ao armazenamento das informações obtidas a partir da identificação do perfil genético.
O Decreto n° 7.950/13 instituiu o Banco N2.eional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada
de Bancos de Perfis Genéticos: aquele tem como objetivo armazenar dados de perfis genéticos
coletados para subsidiar ações destinadas à apur:~.ção de crimes; esta visa permitir o compartilhamento e a comparação de perfis genéticos constantes dos bancos de perfis genéticos da
União, dos Estados e do Distrito Federal.
.
Art. se. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

12. VIGÊNCIA DA LEI No 12.037/09.
A Lei n° 12.037/09 entrou em vigor no dia 2 de outubro de 2009, data de sua publicação. A
Lei n° 12.654/12, por sua vez, entrou em vigor em data de 25 de novembro de 2012, porquanto
sua vacatio legis foi fixada em 180 (cento e oitenta) dias.
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13. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI No 10.054/00.
A antiga Lei de Identificação Criminal - Lei n° 10.054/00 - foi expressamente revogada
pelo art. 9° da Lei n° 12.037/09. Para além disso, como o art. 1° da Lei n° 12.037/09 preceitua
que a identificação criminal só poderá ocorrer nos casos previstos nesta lei, o ideal é concluir
que também houve a revogação tácita do art. 5° da Lei n° 9.034/95 (hoje revogada pela Lei n°
12.850/13), que inclusive já se tinha como revogado pelo advento da Lei n° 10.054/00. Raciocínio semelhante também deve ser aplicado ao art. 109 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Portanto, doravante, a identificação criminal somente será possível nas hipóteses estabelecidas
no art. 3° da Lei n° 12.037/09.
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LEI No 9.296/96
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
Art. 1!!. A interceptação de comunicações telefônicas,' de qualquer: natureza, para· prova ern ·
investigação criminal e em instrução pr:>cessual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá
de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo déjusl:iça. · . ·
,.
Parágrafo único. O disposto nestê Lei aplica-se à
,
sistemas de ~nform<Ítica e telemática. ,

int~rceptaçã~ doflu~o de cornunlcaÇões em
.·

.

.

1. SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DAS COMUNICAÇÕES TELEGRÁFICAS, DE DADOS E DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS.
De acordo com o art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações te~egráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicia~, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual".
Interpretação literal e apressa& do dispositivo constitucional, notadamente em face da
expressão "sa!vo, no último caso': pode levar à conclusão (equivocada) de que está autorizada pela
Constituição Federal apenas a violacão ao sigilo das comunicações telefônicas, o que implica
reconhecer que os demais sigilos encontram-se protegidos de forma·absoluta, de modo que, em
nenhuma hipótese, podem eles ser o':>jeto de revelação do conteúdo, salvo com autorização das
pessoas envolvidas diretamente na relação.
Essa linha de interpretação vú de encontro ao posicionamento doutrinário e jurisprudencial sedimentado no direito pátric e no direito alienígena de que os direitos fundamentais, por
mais importantes que sejam, não sÉ.o dotados de caráter absoluto. Na verdade, não há falar em
direito fundamental absoluto. Todc;. os direitos fundamentais devem ser submetidos a um juízo
de ponderação quando entram em rota de colisão com outros direitos fundamentais, preponderando aqueles de maior relevâncü. Com efeito, as garantias fundamentais não são - e nem
poderiam ser- absolutas, notadam~nte quando se constata que, sob a roupagem de "garantias",
são muitas vezes invocadas por criminosos de modo a camuflar práticas delituosas.
Na dicção do Min. Celso de :\1ello, "não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos
ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse
público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda
que excepcionalmente, a adoção, p·:>r parte dos órgãos··estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria
Constituição. O estatuto constiru::ional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico
a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre
elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do
interesse sqcial e, de outro, a asseg.lfar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum
direito ou garantia pode ser exercido em detrime~to da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros". 1
1

STF, Tribunal Pleno, MS 23.452/RJ, ~el, Min. Celso de Mello, j. 16/09/1999, DJ 12/05/2000.
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Fossem os demais sigilos (de correspondência, das comunicações telegráficas e de dados)
de natureza absoluta, jamais seria possível que presos tivessem suas correspondências devassadas
por agentes penitenciários, de modo a garantir a segurança do presídio em que estão encarcerados. Assim, sequer haveria necessidade de introdução de celulares nos presí:lios, já que eventuais planos de fuga ou rebelião poderiam ser tratados por meio de correspondência, tida, para
alguns, como indevassável de forma absoluta. 2
Não foi essa, todavia, a orientação do Supremo Tribunal Federal, que considerou válida a
interceptação de correspondência de presos: "A administração penitenciária, com fundamento
em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica,
pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo
único, da Lei n° 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir
instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas". 3
Na mesma linha, porém no tocante ao sigilo da correspondência: "Corr.::spondência, para
os fins tutelados pela Constituição da República (art. 5°, VII) é toda comun:cação de pessoa a
pessoa, por meio de carta, através da via postal ou telegráfica. (Lei n° 6.538/78). A apreensão
pelo Juiz competente, na agência dos Correios, de encomenda, na verdade tigre de pelúcia com
cocaína, não atenta contra a Constituição da República, art. 5°, VII. Para os fins dos valores
tutelados, encomenda não é correspondência". 4
Por fim, em relação ao sigilo de dados bancário e fiscal: "O entendimento desta Suprema
Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e
fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra eo caso de interesse
público relevante e suspeita razoável de infração penal".5
Evidentemente, para que seja decretada a quebra do sigilo de dados, sejam eles fiscais,
bancários, telefônicos, etc., há necessidade de decisão judicial devidamente fundamentada, sob
pena do reconhecimento da ilicitude dos elementos probatórios assim obtidos. De fato, se a regra é a inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas (CF, art. 5°, XII), o que visa, em última análise, a resguardar também direito constitucional à intimidade (art. 5°, X), somente se justifica a sua mitigação quando
razões de interesse público, devidamente fundamentadas por ordem judicia., demonstrarem a
conveniência de sua violação para fins de promover a investigação criminal ou instrução processual penal. 6
Ainda em relação ao sigilo bancário, é importante destacar que, em recente julgado, o Supremo concluiu pela impossibilidade de a Receita Federal ter acesso direto a d1dos bancários por
2

Nesse contexto: NUCCI, Guiherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 368.

3

STF, 1ª Turma, HC 70.814/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 012/03/1994, DJ 24/06/1994. Admitindo a validade da
apreensão judicialmente autorizada de cartas que provavam o relacionamento extracc•njugal entre acusados
de homicídio da vitima, com fundamento no art. 240, § 1Q, "f", do CPP, sob o argum~nto de que a cláusula
tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguuda de práticas ilícitas:
STJ, 5ª Turma, HC 203.371/R:, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 03/05/2012 ..

4

STJ, 5ª Turma, RHC 10.537/RJ, Rei. Min. Edson Vi diga I, j. 13/03/2001, DJ 02/04/2001 p. 311.

5

STF, 2ª Turma, AI 541.265 AgR/SC, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 04/10/05, DJ 04/11/05.

6

STF, 2ª Turma, HC 96.056/PE, Rei. Min. Gilmar Mendes, 28/06/2011.
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meio de requisição às instituições financeiras para instauração e instrução de processo administrativo fiscal (LC 105/2001, regulamentada pelo Decreto 3.724/2001). Enfatizou-se figurar no
rol das garantias constitucionais a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5°, XII), bem como o acesso ao
Poder Judiciário visando a afastar lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5°, XXXV). Aduziu-se,
em seguida, que a regra seria assegurar a privacidade das correspondências, das comunicações
telegráficas, de dados e telefônicas, sendo possível a mitigação por ordem judicial, para fins
de investigação criminal ou de instrução processual penal. Observou-se que o motivo seria o
de resguardar o cidadão de atos extravagantes que pudessem, de alguma forma, alcançá-lo na
dignidade, de modo que o afastamento do sigilo apenas seria permitido mediante ato de órgão
eqüidistante (Estado-juiz)?
Em sentido diverso, todavia, também há precedente do Plenário do Supremo entendendo
que a transferência de informações sigilosas da entidade bancária ao órgão de fiscalização tributária federal sem prévia autorização judicial (LC n° 105/201, Lei n° 10.174/2001 e Decreto n°
3.724/2001) não configura quebra de sigilo ou da privacidade, mas sim hipótese de transferência
de dados sigilosos de um órgão, que tem o dever de sigilo, para outro, o qual deverá manter
essa mesma obrigação, sob pena de responsabilização na hipótese de eventual divulgação desses
dados. Afinal, se a Receita Federal tem acesso à declaração do patrimônio total de bens dos
contribuintes, conjunto maior, não haveria razão de negá-lo quanto à atividade econômica, à
movimentação bancária, que seria um conjunto menor. 8
Como se percebe, ainda não há consenso acerca do assunto no âmbito do Supremo. Na
verdade, a matéria deve ser enfrentada de maneira definitiva apenas quando forem julgadas as
ações diretas de inconstitucionalidade em que se questiona a constitucionalidade das leis que autorizam a requisição de informações bancárias pela Receita Federal (ADI 2386/DF, ADI 2390/
DF e ADI 2397/DF). A questão referente à possibilidade do fornecimento de informações bancárias, para fins de constituição de créditos tributários, pelas instituições financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, também teve sua repercussão geral reconhecida no RE 601.314-SP,
pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
No âmbito do STJ, vem prevalecendo, por ora, o entendimento no sentido de que esses dados obtidos pela Receita Federal com fundamento no art. 6° da LC 105/2001, mediante requisição direta às instituições bancárias no âmbito de processo administrativo fiscal sem prévia autorização judicial, não podem ser utilizados no processo penal, quer para sustentar um decreto
condenatório, quer para dar base à ação penal. Para ambas as Turmas Criminais do STJ, afigura-se decorrência lógica do respeito aos direitos à intimidade e à privacidade (art. 5°, X, da CF) a
proibição de que a administração fazendária afaste, por autoridade própria, o sigilo bancário do
contribuinte, especialmente se considerada sua posição de parte na relação jurídico-tributária,
com interesse direto no resultado da fiscalização. Apenas o Judiciário, desinteressado que é na
solução material da causa e, por assim dizer, órgão imparcial, está apto a efetuar a ponderação
imprescindível entre o dever de sigilo - decorrente da privacidade e da intimidade asseguradas
7

STF, Pleno, RE 389.808/PR, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 15/12/2010, DJe 86 09/05/2011. Para o Supremo, o Tribunal de Contas da União também não detém legitimidade para requisitar diretamente informações que importem quebra de sigilo bancário (Lei 4.595/64, art. 38 e LC 105/2001, art. 13): STF, 2~ Turma, MS 22.934/DF, Rei.
Min. Joaquim Barbosa, j. 17/04/2012.

8

STF, Pleno, AC 33 MC/PR, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 24/11/2010, DJe 27 09/02/2011.
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aos indivíduos em geral e aos contribuintes, em especial- e o também dever de preservação da
ordem jurídica mediante a investigação de condutas a ela atentatórias. Nesse contexto, diante
da ilicitude da quebra do sigilo bancário realizada diretamente pela autoridade fiscalizadora sem
prévia autorização judicial, deve ser reconhecida a inadmissibilidade das provas dela advindas,
na forma do art. 157 do CPP. 9
Ainda segundo o STJ, não são nulas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de órgãos públicos para fins de apurar
supostos crimes praticados por agentes públicos contra a Administração Pública. É pacífico na
doutrina pátria e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o sigilo bancário constitui espécie do direito à intimidade/privacidade, consagrado no art. 5°, X e XII, da CF. No entanto, as
contas públicas, ante os princípios da publicidade e da moralidade (art. 37 da CF), não possuem,
em regra, proteção do direito à intimidade/privacidade e, em consequência, não são protegidas
pelo sigilo bancário. Na verdade, a intimidade e a vida privada de que trata a Lei Maior referem-se à pessoa humana, aos indivíduos que compõem a sociedade e às pessoas jurídicas de direito
privado, inaplicáveis tais conceitos aos entes públicos. 10

2. CONCEITO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
De acordo com o dicionário Houaiss da língua portuguesa, interceptar significa interromper
o curso de, fazer parar, deter, captar ou apreender aquilo que é dirigido a outrem. 11 Sob o ponto de
vista da Lei n° 9.296/96, todavia, interceptar uma comunicação não quer dizer interrompê-la, impedi-la, detê-la ou cortá-la. A expressão deve ser compreendida como o aro de captar a comunicação alheia, tomando conhecimento de seu conteúdo. É da essência da interceptação a participação
de um terceiro, que passa a ter ciência do conteúdo de uma comunicação alheia.
Não se deve confundir interceptação com escuta telefônica, nem tampouco com gravação
telefônica. A interceptação ocorre sem o conhecimento dos interlocutores, ou seja, nenhum
deles tem consciência de que o conteúdo da comunicação está sendo captado por um terceiro;
na escuta telefônica, um dos interlocutores tem conhecimento da ingerência de um terceiro na
comunicação; a gravação telefônica é a captação feita diretamente por um dos comunicadores,
sem a inrerveniência de um terceiro.
Pelo menos em regra, a interceptação deve ser levada a efeito com a gravação das conversas
interceptadas. Mas daí não se pode concluir que a gravação funcione, necessariamente, como
elemento integrante do conceito de interceptação. De fato, uma simples interceptação, desacompanhada de gravação, pode ser objeto de prova no processo penal, desde que não configure
violação à intimidade. O próprio art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.296/96, deixa entrever que a gravação
da comuniçação interceptada nem sempre será possível, o que, no entanto, não funciona como
óbice à realização da diligência.
Possamos, então, firmar alguns conceitos:
9

A propósito: STJ, 6ª Turma, RHC 41.532/PR, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/02/2014; STJ, 5ª Turma,
REsp 1.361.174/RS, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/6/2014.

10

Nesse contexto: STJ, 5ª Turma, HC 308.493/CE, Rei. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/10/2015, DJe
26/10/2015. Há precedentes do STF no sentido de que as "operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal" (MS 33.340-DF, Primeira Turma, DJe d-e 3/8/2015).

11

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 1096.
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a) Interceptação telefônica (ou interceptação em sentido estrito): consiste na captação
da comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem o conhecimento de nenhum dos comunicadores. Essa é a interceptação em sentido escrito (ou seja: um terceiro intervém na comunicação alheia, sem o conhecimento dos comunicadores);
b) Escuta telefônica: é a captação da comunicação telefônica por terceiro, com o conhecimento de um dos comunicadores e desconhecimento do outro. Na escuta, como se vê, um dos
comunicadores tem ciência da intromissão alheia na comunicação. É o que ocorre, por exemplo,
na hipótese em que familiares da pessoa sequestrada, ou a vítima de estelionato, ou ainda aquele
que sofre intromissões ilícitas e anônimas, acravés do telefone, em sua vida privada, autoriza que
um terceiro leve adiante a interceptação telefônica;
c) Gravação telefônica ou gravação clandestina: é a gravação da comunicação telefônica
por um dos comunicadores, ou seja, trata-se de uma autogravaçáo (ou gravação da própria comunicação). Normalmente é feita sem o conhecimento do outro comunicador, daí falar-se em
gravação clandestina;
d) Comunicação ambiental: refere-se às comunicações realizadas diretamente no meio
ambiente, sem transmissão e recepção por meios físicos, artificiais, como fios elétricos, cabos
óticos etc .. Enfim, trata-se de conversa mantida entre duas ou mais pessoas sem a utilização do
telefone, em qualquer recinto, privado ou público;
e) Interceptação ambiental: é a captação sub-reptícia de uma comunicação no próprio
ambiente dela, por um terceiro, sem conhecimento dos comunicadores. Não difere, substancialmente, da interceptação em sentido estrito, pois, em ambas as hipóteses, ocorre violação do
direito à intimidade, porém, no caso da interceptação ambiental, a comunicação não é telefônica. A título de exemplo, suponha-se que, no curso de investigação relativa ao crime de tráfico
de drogas, a autoridade policial realize a filmagem de indivíduos comercializando drogas em
uma determinada praça, sem que os traficantes tenham ciência de que esse registro está sendo
efetuado; 12
f) Escuta ambiental: é a captação de uma comunicação, no ambiente dela, feita por terceiro, com o consentimento de um dos comunicadores. Por exemplo, imagine-se a hipótese de
cidadão vítima de concussão que, com o auxílio da autoridade policial, efetue o registro audiovisual do exato momento em que funcionário público exige vantagem indevida para si em razão
de sua função;
g) Gravação ambiental: é a captação no ambiente da comunicação feita por um dos comunicadores (ex. gravador, câmeras ocultas etc.).
Parte da doutrina considera que o art. 1° da Lei n° 9.296196 abrange tanto a interceptação telefônica em sentido estrito quanto a escura telefônica. 13 Isso porque ambas consistem em
processos de captação da comunicação alheia. Não estão abrangidas pelo regime jurídico da
Lei n° 9.296/96, por consequência, a gravação telefônica, a interceptação ambiental, a escuta
ambiental e a gravação ambiental.
Assiste razão a essa corrente. Ao tratar da interceptação telefônica, admitindo-a, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que fosse estabelecida em l~i, para fins de investigação criminal
12
13

Para mais detalhes acerca da interceptação ambiental, remetemos o leitor ao capitulo referente à Lei das Organizações Criminosas (art. 3º, 11).
Nesse sentido: JESUS, Damásio de. Interceptação de comunicações telefônicas, RT 735, p. 458-473.
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e instrução processual penal (art. 5°, XII, in fine), a Constituição Federal refere-se à interceptação
feita por terceiro, sem conhecimento dos dois interlc :utores ou com conhecimento de um deles.
Não fica incluída a gravação de conversa por terceiro ou por um dos interlocutores, à qual se aplica
a regra genérica de proteção à intimidade e à vida privada do art. 5°, X, da Carta Magna.
A Lei n° 9.296/96 não abarca, portanto, a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro. Fica esta hipót~se fora do regime da lei, sendo considerada
válida a gravação como prova quando houve: justa causa, como ocorre em casos de sequestro.
Nada impede que o juiz autorize a escuta, se nouver requerimento nesse sentido. Mas não é necessária a autorização judicial, pois se houver a gravação sem ela, mas estiver fundada em justa
causa, a prova pode ser utilizada. Prevalece, então, :> entendimento de que as gravações telefônicas não estão amparadas pelo art. 5°, XII, da cor.stituição Federal, devendo ser consideradas
meios lícitos de prova, mesmo que realizadas sem o:dem judicial prévia, pelo menos em regra. 14
Há precedente do Supremo Tribunal Fe:leral nesse sentido: "Escuta gravada da comunicação telefônica com terceiro, que conteria evidência de quadrilha que integrariam: ilicitude, nas
circunstâncias, com relação a ambos os interlocutores. A hipótese não configura a gravação da
conversa telefônica própria por um dos inter~ocuto:es- cujo uso como prova o STF, em dadas
circunstâncias, tem julgado lícito - mas, sim, escute. e gravação por terceiro de comunicação
telefônica alheia, ainda que com a ciência ou mesmo a cooper~ção de um dos interlocutores:
essa última, dada a intervenção de terceiro, se ~omprt"ende no âmbito da garantia constitucional do
sigilo das comunicações telefônicas e o seu regis:ro só Sr' admitirá como prova, se realizada mediante
prévia e regular autorização judicial. A prova obtida mediante a escuta gravada por terceiro de
conversa telefônica alheia é patentemente ilícita em relação ao interlocutor insciente da intromissão indevida, não importando o conteúdo do diálogo assim captado. A ilicitude da escuta
e gravação não autorizadas de conversa alheia não aproveita, em princípio, ao interlocutor que,
ciente, haja aquiescido na operação; aprovein-lhe, :::te entanto, se, ilegalmente preso na ocasião,
o seu aparente assentimento na empreitada policial. ainda que existente, não seria válido. A extensão ao interlocutor ciente da exclusão processual do registro da escuta telefônica clandestina
-ainda quando livre o seu assentimento nela - em princípio, parece inevitável, se a participação
de ambos os interlocutores no fato probandL" for ir.cindível ou mesmo necessária à composição
do tipo criminal cogitado, qual, na espécie, o de quadrilha". 15
Quando se tratar de crime cometido contra irxc.pazes, como, por exemplo, estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), é perfeitamente possível que a gravação das comunicações telefônicas seja
feita com o consentimento do genitor da vítima, em seu terminal telefônico, ainda que, para tanto,
seja necessário o auxílio de detetive partícula: para a captação das conversas. Consoante dispõe o
art. 3°, I, do CC, são absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos, não podendo praticar
ato algum por si, de modo que são representados por seus pais. Assim, é válido o consentimento do
genitor para gravar as conversas do filho menor. Ne~.ses casos, a gravação da conversa não configura prova ilícita, visto que não ocorre, a rigor, uma in:erceptação da comunicação por terceiro, mas
mera gravação, com auxílio técnico de terce~ro, pelo proprietário do terminal telefônico, objetivando a proteção da liberdade sexual de absolutame:nre incapaz, seu filho, na perspectiva do poder
14

No sentido de que não há interceptação telefônica qua 1do a conversa {gravada por um dos interlocutores, ainda que com a ajuda de um repórter: STF, 2~ Turma, RE 453.562 AgR/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa,
j. 23/09/2008, DJe 227 27/11/2008.

15

STF, 1~ Turma, HC 80.949/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Perter c e, j. 30/10/2001, DJ 14/12/2001.
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familiar, vale dizer, do poder-dever de que são investidos os pais em relação aos filhos menores, de
proteção e vigilância. Na verdade, a hipótese se assemelha à gravação de conversa telefônica feita
com a autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de
crime por este último, situação já reconhecida como válida pelos Tribunais Superiores. 16
Outros, no entanto, concluem que o legislador ordinário limitou-se a tratar da interceptação telefônica em sentido estrito, deixando de fora da Lei n° 9.296/96 a modalidade da escuta
telefônica. Nessa linha, "sendo a nota distintiva entre as duas figuras o consentimento de uma
das partes, presente apenas na escuta, esta haveria de merecer tratamento diferenciado, dada a
menor dose de sacrifício da garantia da intimidade envolvida, que, no caso, resumir-se-ia à da
parte que não detém conhecimento sobre a captação de suas conversas, já que a outra abriu mão,
voluntariamente, da garantia do sigilo telefônico". 17
Independentemente da posição douuinária a ser adotada, certo é que a realização de escuta
telefônica poderá ser determinada pela autoridade judiciária sempre que houver justa causa,
por força do princípio da proporcionalidade, como se dá nos casos de gravações efetuadas pela
polícia de conversas entre sequesrradores e familiares da vítima, com prévia autorização destes. 18
Quanto à natureza jurídica da interceptação telefônica em sentido estrito, deve se entender que as comunicações telefônicas, de per si, são fontes de prova, pois é delas que se extrai
a comprovação de uma infração penal ou do envolvimento de um agente com um crime. A
interceptação telefônica, por sua vez, funciona como meio de obtenção de prova, mais especificamente como medida cautelar processual, de natureza coativa real, consubstanciada em uma
apreensão imprópria, no sentido de por ela se apreenderem os elementos fonéticos que formam
a conversação telefônica. De seu turno, a gravação da interceptação das comunicações telefônicas é o resultado da operação técnica e, portanto, a materialização da fonte de prova. Por fim, a
transcrição das gravações funciona como o meio de prova, que será juntado aos autos para que
possa ser valorado pelo magistrado. 19
Como conclui Gomes, a finalidade da interceptação telefônica é a obtenção de uma prova,
que se materializa num documento (auto circunstanciado, transcrição) ou num depoimento (prova testemunhal). É um desses meios probatórios que irá fixar os faros no processo, de tal modo a
legitimar a decisão judicial, seja frente às partes, seja frente à universalidade das pessoas. 20
16

STJ, 6' Turma, REsp 1.026.605/ES, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/5/2014.

17

AVOLIO. Op. cit. p. 162. No mesmo sentido: GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica. São Paulo:
Saraiva, 1996, p. S.

18

Veja-se a posição do Supremo: "Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro quando há, para essa utilização, excludente
da antijuridicidade. -Afastada a ilicitude de tal conduta - a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar
conversa telefônica ainda que não haja o conhecimento do terceiro que está praticando crime-, é ela, por via
de consequência, lícita e, também consequentemente, essa gravação não pode ser tida como prova ilfcita, para
invocar-se o artigo 52, LVI, da Constituição com fundamento em que houve violação da intimidade (art. 52, X, da
Carta Magna)". {STF, 1' Turma, HC 74.678/SP, Rei. Min. Moreira Alves, j. 10/06/1997, DJ 15/08/1997).

19

Nessa linha: GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As
nulidades no processo penal. 11' ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 165.

20

Legislação criminal especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 436.
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3. COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS DE QUALQUER NATUREZA.
O objeto da Lei n° 9.296/96 é a interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza (art. 1°). Num passado não muito distante, quando se falava em comunicações telefônicas,
pensava-se apenas em uma conversa por telefone - perceba-se que o próprio Código Brasileiro
de Telecomunicações (Lei n° 4.117/62, art. 4°) define como "telefonia o processo de telecomu·
nicação destinado à transmissão da palavra falada ou de sons".
Considerando o fantástico desenvolvimento da informática na atualidade, a expressão comunicação telefônica não deve se restringir às comunicações por telefone. Por força de interpretação progressiva, 21 a expressão comunicação telefônica deve também abranger a transmissão,
emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de
qualquer natureza, por meio de telefonia, estática, ou móvel (celular). 22 Por conseguinte, é possível a interceptação de qualquer comunicação via telefone, conjugada ou não com a informática,
o que compreende aquelas realizadas direta (fax, modens) e indiretamente (internet, e-mail,
correios eletrônicos).
Daí dispor o caputdo art. 1° da Lei n° 9.296/96 ser possível a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, acrescentando o parágrafo único do mesmo artigo que o
disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Por telemática compreende-se a ciência que cuida da comunicação (transmissão,
manipulação) de dados, sinais, imagens, escritos e informações por meio do uso combinado da
informática (do computador) com as várias formas de telecomunicação, ou seja, telemática é a
telecomunicação associada à informática.
Em sentido diverso, Vicente Greco Filho entende que o parágrafo único do art. 1o da
Lei n° 9.296/96 é inconstitucional, já que a Carta Magna somente autoriza a interceptação de
comunicação telefônica, na qual não está incluída a transmissão de dados. De acordo com o
autor, "a garantia constitucional do sigilo é a regra e a interceptação a exceção, de forma que a
interpretação deve ser restritiva quanto a esta (exceptiora non sunt amplianda)". 23
Com a devida vênia, a nosso juízo, quando a Constituição Federal autoriza a interceptação
das comunicações telefônicas, refere-se não só às comunicações telefônicas propriamente ditas
como também à comunicação de dados, imagens e sinais através da telemática. Não se pode
ficar alheio aos avanços tecnológico-culturais, ampliando as formas de comunicações, privando os órgãos da persecução penal de um importante instrumento de investigação e busca da
21

Como destaca José Cichocki Neto (Princípios informativos da interpretação progressiva das leis, em Revista de
Direito Civil, RT,.n• 54, p. 101), citado por Gomes (op. cit. p. 422), "enquanto a norma jurídica integrando-se ao
ordenamento permanece com sua descrição inicial, os fatos sociais dinamizam-se perenemente em amplitude,
espécie e número; o que importa, numa lei, em última análise, não é a voluntas legislatoris, senão a voluntas
legis; o legislador, aliás, criando leis para viger no futuro, tem necessariamente em conta a variação futura dos
fatos e, por isso, na medida do possível, sopesa-os e seleciona-os, para serem abarcados pela lei, segundo sua
vontade. De certa maneira, portanto, não é frustrada sua vontade com a atualização da ratio legis ou de sua
consideração objetiva; a interpretação praeter legem, assim, é perfeitamente possível".

22

Referido conceito assemelha-se ao conceito de telecomunicação, constante do art. 60, § 12, da Lei n• 9.472/97,
que regula a organização dos serviços de telecomunicações: "Telecomunicação é a transmissão, emissão ou
recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos,
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza".

23
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Op. cit. p.l7. Em sentido semelhante: GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 126. E também: AVOLIO. Op. cit. p. 168; GRINOVER, Ada Pellegrini
et alii. As nulidades no processo penal. Op. cit. p. 171.
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verdade. Logo, a nosso ver, a Lei no 9.296/96 tem seu campo de incidência sobre qualquer forma
de comunicação, seja telefônica ou não; versa não apenas sobre conversação telefônica, como
também qualquer tipo de comunicação telemática (por telefone ou por via independente, sem
uso da telefonia). 24
Esclarecedora, nesse sentido, a lição de Damásio de Jesus: "Inclino-me pela constitucionalidade do referido parágrafo único. A Carta Magna, quando excepciona o princípio do sigilo
na hipótese de comunicações telefônicas, não cometeria o descuido de permitir a interceptação
somente no caso de conversação verbal por esse meio, isto é, quando usados dois aparelhos
telefônicos, proibindo-a, quando pretendida com finalidade de investigação criminal e prova
em processo penal, nas hipóteses mais modernas. A exceção, quando menciona 'comunicações
telefônicas', estende-se a qualquer forma de comunicação que empregue a via telefônica como
meio, ainda que haja transferência de 'dados'. É o caso do uso do modem. Se assim não fosse,
bastaria, para burlar a permissão constitucional, "digitar" e não "falar". [...] A circunstância de
a CF expressamente só abrir exceção no caso da comunicação telefônica não significa que o legislador ordinário não possa permitir a interceptação na hipótese de transmissão de dados. Não
há garantias constitucionais absolutas". 25
Os Tribunais têm considerado válida a interceptação das comunicações telemáticas. 26 Aliás, especificamente quanto às conversas realizadas em "sala de bate papo" da internet, o STJ tem
considerado que não há falar em proteção do sigilo das comunicações, já que o ambiente virtual
é de acesso irrestrito e destinado a conversas informais. 27
Especial atenção também deve ser dispensada ao denominado e-mail corporativo, assim
compreendida a comunicação eletrônica disponibilizada ao empregado para fins estritamente
profissionais, podendo o empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado no ambiente de trabalho, daí por que não se pode considerar ilícita a prova assim obtida. Nesses casos,
não há expectativa de privacidade do usuário, mormente quando advertido de que o e-mail se
destina a mensagens profissionais. Nessa linha, como já se pronunciou o Tribunal Superior do
Trabalho, "se se cuida de e-ma:il corporativo, declaradamente destinado somente para assuntos e
matérias afetas ao serviço, o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de propriedade do empregador sobre o computador capaz de acessar a Internet e sobre o próprio provedor".
Concluiu-se, assim, que a prova obtida mediante monitoramento desse e-mail corporativo não é
ilícita para fins de se demonstrar a justa causa para a despedida decorrente do envio de material
pornográfico a colega de trabalho. 28

4. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS.
A interceptação das comunicações telefõnicas não se confunde com a quebra do sigilo de
dados telefônicos. Enquanto a interceptação de uma comunicação telef6nica diz respeito a algo
que está acontecendo, a quebra do sigilo de dados telefônicos guarda relação com chamadas

24

25

A constitucionalidade do parágrafo único do art. 1• da Lei n• 9.296/96 foi objeto da ADI n• 1.488, que teve o
pedido de medida cautelar indeferido e, posteriormente, foi extinta por falta de legitimidade ativa do requerente.
JESUS, Damásio de. Interceptação de comunicações telefônicas: notas à Lei nº 9.296/96. RT, 735/458.

26

STJ, 6ª Turma, HC 101.165/PR, Rei. Min. Jane Silva, j. 01/04/2008, DJe 22/04/2008.

27

STJ, 6ª Turma, RHC 18.116/SP, Rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 16/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 443.

28

TST, RR 613/2000-013-10-00, 1ª T. DJ 10/06/2005.
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telefônicas pretéritas, já realizadas. A quebra do sigilo de dados telefônicos está relacionada aos
registros documentados e armazenados pelas companhi:J.s telefônicas, tais como data da chamada telefônica, horário da ligação, número do telefone chamado, duração do uso ("lista-régua"),
etc.
A relevância da interceptação telefônica está ligada ao conhecimento do conteúdo da conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. A obtençio dos dados telefônicos, sob o ponto de
vista probatório, não é tão rica quanto a interceptação telefônica, mas não se pode desprezar sua
importância. A depender do caso concreto, a obtenção dos registros telefônicos pode servir de
importante instrumento para demonstrar que o agente se comunica com determinada pessoa,
já que, com a identificação dos destinatários das ligaç.óes, o cruzamento de dados é capaz de
permitir a identificação de comparsas na empreitada criminosa investigada.
De mais a mais, é crescente a utilização da obtenção de dados quanto à localização da estação radiobase (ERB) onde estava operando determin:J.do celular para que se possa estabelecer
a localização aproximada do portador do aparelho (aut·)r e/ou vítima). Com efeito, a tecnologia
atual permite que as operadoras de telefonia móvel identifiquem, por meio da amena utilizada
para captar o sinal do celular, a região em que se enccntram o emissor e o receptor de chamadas,
viabilizando, assim, importantes diligências, tais com:J a realização de campanas por investigadores, acompanhamento de alvos durante ações c:Jntroladas e até mesmo a contra-prova em
relação a eventual álibi apresentado pelo acusado, já que tal informação pode ser utilizada como
forte indício de que o acusado estava no local do crime quando de sua execução. 29
Portanto, em relação aos dados pertinentes am usuários de computadores, com informações relativas à sua qualificação, horário dos acessos e iC.entificação dos endereços de IP (Internet
Protocol) das máquinas· utilizadas, o acesso a tais dados não se confunde com a interceptação
das comunicações telemáticas. Quanto ao tema, a Lei Estadual de São Paulo n° 12.228/06,
que dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à disposição, mediante locação,
computadores e máquinas para acesso à internet- as denominadas Lan Houses -, impõe a obrigatoriedade de criar e manter cadastro atualizado de .;eus usuários, contendo nome completo,
data de nascimento, endereço completo, telefone e número de documento de identidade. Areferida Lei também estabelece que o fornecimento dess·~s dados cadastrais e demais informações
somente pode ser feito mediante prévia autorização judiciaP 0
Entenda-se, então, que a simples titularidade e o endereço do computador do qual partiu um e-mail não estão resguardados pelo sigilo de que cuida o inciso XII do artigo 5° da
Constituição da República, nem tampouco pelo dicito à intimidade prescrito no inciso X,
que não é absoluto. Por isso, a 6• Turma do STJ considerou legítima a requisição do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça à empresa de telefo)nÜ local de informações sobre mensagem
eletrônica amplamente divulgada, dando conta da existência de fraude em concurso público
29

Por meio da estação radiobase (ERB). é possível saber a lcca ização aproximada de qualquer aparelho celular e,
consequentemente, de seu usuário. A grosso modo, as ERB s são as antenas ou estações fixas utilizadas pelos
aparelhos móveis para se comunicar. Utilizando seus da jo5, é possível saber o local aproximado de onde foi
feita a ligação. Ademais, muitos celulares possuem GPS, o qLe permite encontrá-los em determinado momento
ou saber, posteriormente, por onde seus proprietários e'til!'eram.

30

Para o Supremo, o acesso a dados contidos em computad Jr em lan house de modo a identificar o autor de
crimes praticados pela internet, e não o conteúdo da ccmunicação criminosa, não requer prévia autorização
judicial ou do acusado, se o proprietário do estabelecimer·to comercial permitir o exame do equipamento e
consequente coleta de provas: STF, 1~ Turma, HC 103.425/M1, Rei. Min. Rosa Weber, j. 26/06/2012.
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para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do próprio Tribunal a que preside, cuja
honorabilidade restou afetada. 31
Como dito acima, apesar do art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, ressalvar apenas a
interceptação das comunicações telefônicas, não se deve compreender que o sigilo de dados tenha natureza absoluta. As liberdades públicas não podem ser interpretadas em sentido absoluto,
em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades: não se permite que sejam exercidas de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias; não podem
funcionar como mecanismo de salvaguarda para atividades ilícitas. 32
Logicamente, a fim de que não haja uma devassa indevida à intimidade do cidadão, é necessária a existência de justa causa para a quebra do sigilo de dados telefônicos, corroborando a
prevalência do interesse público à investigação sobre o direito fundamental de proteção à intimidade do indivíduo. É possível, portanto, a quebra do sigilo de dados telefônicos, desde que demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações ou na instrução criminal.
Destarte, o objeto da Lei no 9.296/96 não abrange a quebra do sigilo de dados telefônicos. 33
Como já se manifestou a jurisprudência, a Lei n° 9.296/96 é aplicável apenas às interceptações
telefônicas (atuais, presentes), não alcançando os registros telefônicos relacionados a comunicações
passadas. Logo, a quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo os dias, os horários, a duração e
os números das linhas chamadas e recebidas, não se submete à disciplina das interceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96. 34 Em outras palavras, a proteção a que se refere o art. 5°, inciso
XII, da Constituição Federal, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. 35
Portanto, diversamente da interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados telefônicos
não está submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Logo, além da autoridade judiciária competente, Comissões Parlamentares de Inquérito também podem determinar a quebra do sigilo
de dados telefônicos com base em seus poderes de investigação (CF, art. 58, § 3°), desde que o
ato deliberativo esteja devidamente fundamentado. 36
Quanto à obtenção dos dados telefônicos pelo órgão do Ministério Público, queremos crer
que o poder de requisição previsto no art. 129, VI, da Constituição Federal, autoriza que o Parquet tenha acesso aos registros de ligações anteriores, independentemente de prévia autorização
judicial. Não se tratando de captação de comunicações telefônicas em andamento- em relação
às quais o art. 5°, XII, da Carta Magna, exige prévia autorização judicial, desde que preenchidos
os requisitos estabelecidos pela Lei n° 9.296/96 -, mas sim da obtenção dos registros de ligações
pretéritas, tidas como documentos como outros quaisquer, é indiscutível a possibilidade de requisição direta pelo Ministério Público.

31

STJ, 6ª Turma, HC 83.338/DF, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 29/09/2009, DJe 26/10/2009.

32

Manoel Gonçalves Ferreira Filho define as liberdades públicas como direitos subjetivos oponíveis ao Estado,
"poderes de agir reconhecidos e protegidos pela ordem jurídica a todos os seres humanos". (Direitos humanos
fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 28-29).

33

Em sentido contrário, Vicente Greco Filho sustenta que a Lei nº 9.296/96 aplica-se à quebra do sigilo das comunicações telefônicas. (Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. 2ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 9).

34

STJ, 5ª Turma, EDcl no RMS 17.732/MT, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 23/08/05, DJ 19/09/05 p. 353.

35

STF, Tribunal Pleno, RE 418.416/SC, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10/05/06, DJ 19/12/06. Na mesma linha:
STF, Tribunal Pleno, MS 21.729/DF, Rei. Min. Néri da Silveira, j. 05/10/1995, DJ 19/10/2001.

36

STF, Tribunal Pleno, MS 23.652/DF, Rei. Min. Celso de Mello, j. 22/11/2000, DJ 16/02/2001.
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Ainda em relação à quebra do sigilo de dados telefônicos, há precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação direta por parte da autoridade policial das últimas
chamadas efetuadas ou recebidas pelo agente não configura prova obtida por meios ilícitos.
Confira-se: "O fato de ter sido verificado o registro das últimas chamadas efetuadas e recebidas
pelos dois celulares apreendidos em poder do corréu, cujos registros se encontravam gravados
nos próprios aparelhos, não configura quebra do sigilo telefônico, pois não houve requerimento
à empresa responsável pelas linhas telefônicas, no tocante à lista geral das chamadas originadas
e recebidas, tampouco conhecimento do conteúdo das conversas efetuadas por meio destas
linhas. É dever da Autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato, o
que, no presente caso, significava saber se os dados constantes da agenda dos aparelhos celulares
teriam alguma relação com a ocorrência investigada". 37
Nesse contexto, especial atenção deve ser dispensada à Lei n° 12.683/12, que acrescentou à Lei
de Lavagem de Capitais (Lei n° 9.613/98) o art. 17-B: ''A autoridade policial e o Ministério Público
terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal,
filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas
empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito". Embora inserido na Lei de Lavagem de Capitais, este dispositivo pode
ser invocado para a apuração de qualquer delito, especialmente as infrações penais antecedentes. Não
teve o legislador a intenção de limitar seu escopo à lavagem de capitais e nem teria razão para fazê-lo,
já que o tipo penal de branqueamento depende de uma infração antecedente. 38

5. FINALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO
PROCESSUAL PENAL.
Da leitura do próprio texto constitucional {art. 5°, XII), depreende-se que a interceptação
telefônica poderá ser determinada mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Seguindo o preceito
constitucional, o art. 1°, caput, da Lei n° 9.296/96, prevê que a interceptação de comunicações
telefônicas, de qualquer natureza, para a prova em investigação criminal e em instrução processual
penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Tanto a Constituição Federal quanto a Lei n° 9.296/96 fazem menção à investigação criminal, e não ao inquérito policial. Logo, ainda que não haja inquérito policial instaurado, será
possível a interceptação telefônica, desde que haja outra forma de investigação criminal em
: curso, capaz de ministrar indícios de autoria ou participação em infração penal punida com
pena de reclusão.
Como é sabido, hoje o inquérito policial já não é mais considerado a única forma de investigação criminal (CPP, art. 4°, parágrafo único), sendo extremamente comum que o Ministério
Público e Comissões Parlamentares de Inquérito, além de outros órgãos, desempenhem importante mister na apuração de infrações penais e de sua autoria. Portanto, a interceptação telefônica
37

STJ, s• Turma, HC 66.368/PA, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 29/06/2007 p. 673. Na mesma linha: STF, 2• Turma,
HC 91.867/PA, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 24/04/2012, DJe 185 19/09/2012.

38

Para mais detalhes acerca do art. 17-B da Lei
Lavagem de Capitais.
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para fins de investigação criminal pode ser efetivada independentemente da prévia instauração de
inquérito policial, pois nada impede que investigação diversa preceda esse procedimento. A providência pode ser determinada para a investigação criminal (até ames, portanto, de formalmente
instaurado o inquérito) e para a instrução criminal, depois de instaurado o processo penal.3 9
A interceptação telefônica também pode ser decretada durante o curso da instrução processual penal. Instrução processual (ou, no processo penal, como preferem alguns, fase de formação da culpa) é a fase processual destinada à colheita de provas. Tem início com o oferecimento
da peça acusatória, quando as partes poderão juntar documemos, sendo concluída com eventual
requerimento de diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP, art. 402). Apesar da decretação da interceptação telefônica ser mais
comum durante a fase investigatória, é perfeitamente possível o deferimento da medida durante
a instrução processual penal. Com efeiro, podem surgir, no curso do processo, circunstâncias
novas, desconhecidas, que recomendem a realização imediata da interceptação telefônica.
Como a Constituição Federal e a Lei n° 9.296/96 dispõem que a interceptação telefônica
só pode ser aurorizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não é
possível que essa medida seja determinada no curso de um processo de natureza cível, comercial,
trabalhista, administrativa, etc., apesar de sabermos que há precedentes de Tribunais Estaduais
em sentido contrário. 40
Porém, uma vez decretada a realização de uma interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nada impede que os elementos probatórios aí
obtidos sejam utilizados em outro processo, a título de prova emprestada. Como destaca a doutrina, tendo em conta que o valor constitucionalmente protegido pela vedação das interceptações telefônicas é a intimidade, rompida esta, licitamente, em face do permissivo constitucional,
nada mais resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a recepção da prova assim obtida, sob a
alegação de que estaria obliql!amente vulnerado o comando constitucional. 41
A jurisprudência entende que dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas
e em escutas ambientais, judicialmente aurorizadas para produção de prova em investigação
criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimenro administrativo
disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova. 42
Em relação à observância do princípio do contraditório, deve se compreender que este será
diferido. E isso em face da própria natureza da interceptação telefônica como medida cautelar
inaudita altera parte. O contraditório e a ampla defesa não são assegurados quando da execução
da medida, sob pena de se frustrar qualquer tentativa de colheita de elementoi probatórios. Serão observados sim, a posteriori, tão logo concluída a diligência.
39

STJ, 5ª Turma, HC 43.234/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 03/11/2005, DJ 21/11/2005 p. 265.

40

Para a 3ª Turma do STJ, desde que evidenciada a prática de crime (v.g., subtração de menor previsto no art. 237
da Lei n2.8.069/90), é possível que a interceptação telefônica seja determinada inclusive em processo clvel:
STJ, 3ª Turma, HC 203.405/MS, Rei. Min. Sidnei Beneti, j. 28/06/2011, DJe 01/07/2011.

41

GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. As nulidades no processo penal. Op. cit. p. 183. Em sentido diverso: GOMES.
Op. cit. p. 437.

42

STF, Tribunal Pleno, lnq. 2.424 QO-QO/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 20/06/2007, DJe 087 23/08/2007. E ainda:
5TF, Pleno, Pet 3.683 QO/MG, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 13/08/2008, DJe 035 19/02/2009.
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Este o motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal confirmou que a defesa deve ter pleno
acesso aos autos de inquérito policial, aí incluídos os dados obtidos em decorrência de interceptações telefônicas. 43 Aliás, convém lembrar que o acesso aos autos da investigação criminal,
especificamente no tocante às diligências concluídas, está assegurado pela súmula vinculante
no 14 do Supremo: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".
Quanto aos instrumentos processuais de que pode se valer o investigado para impugnar
eventual interceptação telefônica que repute ilícita, por mais que o sigilo das comunicações
telefônicas esteja relacionado à proteção da intimidade e da vida privada, não se pode perder de
vista que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, se se trata de processo penal ou mesmo de
inquérito policial, há de ser admitida a possibilidade de impetração de habeas corpus, desde que
possa advir prejuízo à liberdade de locomoção, ainda que não iminente, que poderia vir a ser
decretada com base na ilegalidade contra a qual se insurge o impetrante. Nessa linha, não é de
se recusar a idoneidade do habeas corpus. 44
Como a própria Constituição Federal autoriza a énterceptação das comunicações telefônicas (CF, art. 5°, XII), não há falar em violação ao prixípio do nemo tenetur se detegere (ou da
proibição da autoincriminação). A proposiro, como observa Grinover, "o sujeiro não está em
confronto direto com a autoridade, não é por ela solicitado a responder, nem sofre pressões de
qualquer espécie, já que não há constrição no telefonema e o instrumento é utilizado na mais
ampla liberdade. O direito ao silêncio do réu ou do indiciado tem como finalidade preservar sua
liberdade moral frente à autoridade". 45
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6. REQUISITOS PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
De acordo com a Constituição Federal (art. 5°, XII), a interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal. Por força da Carta Magna, portanto, são
pressuposros da interceptação telefônica: a) ordem juc'icial devidamente fundamentada; b) nas

43

STF, 1~ Turma, HC 92.331/PB, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 1E.'03/2008, DJe 142 31/07/2008. No sentido de que
constitui nulidade por violação à ampla defesa a negativa de fornecimento à defesa de senha de acesso ao
disco compacto em que gravadas as conversas intercepta dós, acesso que permitiria o confronto entre tal conteúdo e as transcrições realizadas e existentes nos autos: 511, 6' Turma, HC 150.892/RS, Rei. M"in. Nilson Naves,
j. 02/03/2010, DJe 07/06/2010.

44

STF, 1' Turma, HC 79.191/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 08/10/1999 p. 39.

45

Liberdades públicas. Op. cit. p. 250.
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hipóteses e na forma que a lei estabelecer; c) para fins de investigação criminal (medida cautelar
preparatória) ou instrução processual penal (medida cautelar incidental).
O provimento que autoriza a interceptação tem natureza cautelar, já que visa à fixação
dos fatos tal como se apresentam no momento da conversa telefônica. Tem por escopo evitar
que a situação existente ao tempo do crime venha a se modificar durante a tramitação das investigações ou do processo principal, e, nesse sentido, visa conservar, para fins exclusivamente
processuais, o conteúdo de uma comunicação telefônica, daí por que pode ser agrupado entre
as cautelas conservativas.
Cuidando-se de medida de natureza cautelar, deverão estar presentes o fomus comissi delicti
e o periculum in mora. De modo semelhante ao que se dá com uma busca domiciliar, a determinação de uma interceptação telefônica está condicionada à existência de elementos seguros da
existência de um crime, que justifique o sacrifício do direito à intimidade (fomus comissi delicti).
Em relação ao periculum in mora, há de ser levado em consideração o risco ou prejuízo que a
não realização imediata da diligência poderá acarretar para a investigação criminal ou para a
instrução processual.
Revelando péssima técnica legislativa, ao invés de apontar de maneira detalhada em que
hipóteses e mediante quais requisitos poderia ser determinada a interceptação das comunicações telefônicas, optou o legislador pela formulação negativa, apontando no art. 2° da Lei n°
9.296/96 as situações em que a interceptação não será admitida.

6.1. Ordem fundamentada da autoridade judiciária competente (teoria do juízo
aparente}.
Na esteira da maioria das legislações estrangeiras, a Constituição Federal (art. 5°, XII) e
a Lei n° 9.296/96 (art. 1°, caput, ele art. 5°) conferem exclusividade ao Poder Judiciário para
determinar a interceptação das comunicações telefônicas. Essa regra só não vigora nas hipóteses
de Estado de Defesa (CF, art. 136, § 1°, I, c) e de Estado de Sítio (CF, art. 139, III). A autorização para a interceptação está condicionada, portanto, à prévia autorização do juiz competente
da ação principal, decisão esta que deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade
(CF, art. 93, IX). 46
Adotou-se, assim, um sistema de controle judicial prévio da legalidade da referida medida (cláusula de reserva de jurisdição), o que significa que, em nenhuma hipótese, poderá a
autoridade policial ou o Ministério Público determinar a interceptação, submetendo-a posteriormente ao controle judicial da legalidade. Essa autorização judicial será sempre necessária,
independentemente da natureza do telefone: público ou particular. Logo, nem mesmo o titular do direito de uso da linha telefônica pode interceptar comunicações telefônicas que outras
pessoas realizem utilizando-se de sua linha telefônica. Afinal de contas, o titular do sigilo das
46

Em comarcas maiores tem sido comum a criação das chamadas Centrais de Inquérito. Funcionam como Depar·
tamentos (órgãos administrativo-jurisdicionais) que recebem todos os inquéritos e que cuidam da sua distribuição, assim como das medidas cautelares que antecedem a propositura da ação penal. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, existe o DIPO (Departamento de Inquéritos Policiais), criado pelo provimento CCXXXIII- 233 do
Conselho Superior da Magistratura e reestruturado pelo Provimento 495, de 1993. Apesar de os jufzes que
compõem o DIPO não serem competentes para a ação principal, a jurisprudência tem considerado válida a
autorização judicial para a interceptação telefônica por eles concedida: STF, 1~ Turma, RHC 92.354/SP, Rei. Min.
Ricardo lewandowski, j. 20/11/2007, DJe 157 06/12/2007.
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comunicações telefônicas não é o dono da linha, mas sim os interlocutores. A rigor, configura
crime realizar interceptação de comunicação telefônica sem prévia autorização judicial (Lei n°
9.296/96, art. 10).
Por consequência, a ausência de autorização judicial para excepcionar o sigilo das comunicações telefônicas macula indelevelmente eventual diligência policial de interceptações, ao
ponto de não se dever- por causa dessa mácula- sequer lhes analis.ar os conteúdos, pois obtidos
de forma claramente ilícitaY
Aliás, não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial,
ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta
telefônica e utilizada como prova em processo penal. Logo, o fato de um dos interlocutores dos
diálogos gravados de forma clandestina ter consentido posteriormente com a divulgação dos
seus conteúdos não tem o condão de legitimar o ato, pois, no momento da gravação, não tinha
ciência do artifício que foi implementado pelo responsável pela interceptação, não se podendo
afirmar, portanto, que, caso soubesse, manteria tais conversas pelo telefone interceptado. Não
existindo prévia autorização judicial, tampouco configurada a hipótese de gravação de comunicação telefônica, já que nenhum dos interlocutores tinha ciência de tal artifício no momento
dos diálogos interceptados, há de se reconhecer a ilicitude da prova. 48
Juiz competente para a decretação da interceptação telefônica é o juiz constitucional ou
legalmente previsto para conhecer e julgar determinado tipo de litígio. É necessária ordem desse
juiz para que se concretize a medida cautelar da interceptação telefônica. Tendo em conta que
a interceptação telefônica é medida cautelar que visa à obtenção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal, tal qual estabelece a Constituição Federal (art. 5°, XII), o
juiz competente para emiti-la deve ser dotado de jurisdição penal. Portanto, todo e qualquer juiz
criminal pode, em tese, conceder a ordem de interceptação, seja no âmbito da Justiça Estadual,
da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar da União, seja no âmbito da Justiça
Militar dos Estados. Lado outro, estando o juiz no exercício de competência não-criminal, não
está autorizado a conceder a interceptação telefônica.
Se a própria Lei n° 9.296/96 estabelece que a interceptação de comunicações telefônicas
depende de autorização do juiz competente da ação principal (art. 1°), deve ser considerada nula
a autorização judicial para interceptação telefônica concedida por juiz incompetente. Logo, se
durante a realização de inquérito policial militar, que apurava a prática de crime impropriamente militar (subtração de armas e munições da corporação, conservadas em estabelecimento
militar), a interceptação foi deferida pela Justiça Comum Estadual, deve-se declarar a nulidade
da prova ilicitamente obtida, em virtude da incompetência do juízo.49
5~

47

Nesse contexto: STJ,
DJe 17/05/2010.

48

STJ, 5ª Turma, HC 161.053/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 27/11/2012, DJe 03/12/2012.

49

STJ, 5ª Turma, HC 49.179/RS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 05/09/2006, DJ 30/10/2006 p. 341; STJ, 5ª Turma,
HC 10.243/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 18/12/2000, DJ 23/04/2001 p. 164; STJ, 5ª Turma, HC 43.741/PR, Rei.
Min. Felix Fischer, j. 23/08/2005, DJ 10/10/2005 p. 405. Na mesma linha: "Decerto, os atos investigatórios constantes do inquérito policial, da fase indiciá ria, não são nulos, ut art. 567 do CPP, porque não se revestem de
caráter decisório, salvo aqueles de natureza constritiva de direito, que, possuindo essa fndole, provêm de decisão judicial. Recurso parcialmente provido para ampliar o deferimento do habeas corpus e considerar nula a
decisão do Juiz Federal incompetente, quanto à autorização para a interceptação telefônica e quebra dos sigilos
bancário e telefônico, sem prejufzo das demais provas constantes do inquérito policial que, autônomas, possam
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Para a jurisprudência, todavia, quando a interceptação telefônica for decretada no curso
de investigação criminal como medida cautelar, a exigência de que a autorização seja feita pelo
juiz competente da ação principal deve ser eme11dida e aplicada com certo temperamento, para
evitar eventual obstáculo da atuação da Just'.ça.so
Como explica o Min. Sepúlveda Pertence, "se se cuida de obter a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo pe11al, não suscita dúvidas a regra de competência
do art. 1° da L. 9296/96: só ao juiz da ação pe11al condenatória- e que dirige toda a instrução
-, caberá deferir a medida cautelar incideme. Quando, no entanto, a interceptação telefônica
constituir medida cautelar preventiva, ainda :10 curso das investigações criminais, a mesma
norma de competência há de ser entendida e apHcada com temperamentos, para não resultar em
absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação da competência para a ordem judicial
de interceptação ~odendo ser o fato ioputado, que só a denúncia, eventual e futura,
precisará-, haverá de ser o fato suspeitado, ob:eto dos procedimentos investigatórios em curso.
Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha
de Juiz Federal - aparentemente competeEte, à vista do objeto das investigações policiais em
curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do
andamento delas". 51
Portanto, a verificação do juízo criminal competente para apreciar pedido de interceptação
telefônica no curso da investigação criminal é.eve ser feita com base nos elementos probatórios
até então existentes, aplicando-se a regra rtbu; sic stantibus. Assim, caso um fato superveniente
altere a determinação do órgão jurisdicional competente da ação principal, isso não significa
dizer que a ordem judicial anteriormente concedida seja inválida.

É o que se denomina de teoria do juízo aparente: se, no momento da decretação da medida, os elementos informativos até então cbtidos apomavam para a competência da autoridade
judiciária responsável pela decretação da interceptação telefônica, devem ser reputadas válidas
as provas assim obtidas, ainda que, posteriormente, seja reconhecida a incompetência do juiz
inicialmente competente para o feito. 52
Exemplificando, vislumbrando-se a preS>':nça de uáfico doméstico de drogas, um JuizEstadual determina a medida cautelar. Ocorre =J.Ue, no curso da interceptação telefônica, constata-se que se trata de tráfico internacional, delito da competência da Justiça Federal, nos termos
do art. 109, inciso V, da Constituição Federal. Nessa hipótese, a ordem judicial inicialmente
concedida pela Justiça Estadual e as inforrr.ações obtidas por meio da interceptação telefônica
hão de ser consideradas válidas, eis que, qt:.ando de sua concessão, nada se sabia a n;speito de
fundamentar a denúncia do Ministério Público :stadual". (STF, 2' Turma, RHC 80.197/GO, Rei. Min. Néri da
Silveira, j. 08/08/2000, DJ 29/09/2000).
50

STJ, 5! Turma, RHC 20.026/SP, Rei. Min. Feli> Fi,cher, j. 07/12/2006, DJ 26/02/2007 p. 616. Na mesma trilha:
STJ, 5! Turma, REsp 770.418/ES, Rei. Min. Gilson Jipp, j. 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 324.

51

STF, Tribunal Pleno, HC 81.260/ES, Rei. Min. Sep(lveda Pertence, j. 14/11/2001, DJ 19/04/200;1..

52

Na visão do Supremo, a teoria do juizo aparente deve ser aplicada quando, no momento em que tiverem sido
decretadas as medidas de caráter probatório, 8 autoridade judiciária não tiver condições de saber que a inves·
tigação fora instaurada em relação a alguérr investido de prerrogativa de foro: STF, 2! Turma, HC 110.496/RJ,
Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 09/04/2013. Com entendimento semelhante: STJ, S! Turma, REsp 1.3S5.432/SP, Rei.
Min. Jorge Mussi, Rei. para acórdão Min. Marco >\urélio Bellizze, j. 21/8/2014.
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eventual traficância internacional, havendo fumus comissi delicti que dava amparo à fixação da
competência da Justiça Estadual. 53
Por fim, convém destacar que a decretação da interceptação telefônica no curso da investigação criminal é causa de fixação da competência por prevenção, nos exatos termos do art. 83
do CPP. Portanto, e a título de exemplo, quando o tráfico ilícito de entorpecentes se estender
por mais de uma comarca, será competente, por força da prevenção, o Juiz que primeiro tomar
conhecimento da infração e praticar qualquer ato processual, assim considerada a autorização
para proceder à interceptação telefônica, mesmo antes do oferecimento da denúncia. 54

6.2. Indícios razoáveis de autoria (ou de participação).
Como dito acima, em virtude de sua natureza cautelar, a admissibilidade da interceptação
telefônica está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora.
Em face do caráter urgente da medida cautelar, ao analisar seu cabimento, limita-se o juiz
ao exercício de uma mera cognição sumária. Em outras palavras, quando da adoção de uma
medida cautelar, é inviável exigir-se que o juiz desenvolva atividade cognitiva no mesmo grau de
profundidade que aquela desenvolvida para o provimento definitivo. Não se decide com base no
ius, mas sim no fumus comissi delicti.
O fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti, enseja a análise judicial da
plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de critérios de mera
probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis no momento.
Em se tratando de interceptação telefônica, não há falar em fumus boni iuris, mas sim em fumus
comissi delicti.
De fato, como o delito é a própria negação do direito, como se pode afirmar que a decretação de uma interceptação telefônica está condicionada à comprovação da fumaça do bom
direito? Ora, não é a fumaça do bom direito que determina ou não o deferimento da medida,
mas sim a comprovação por elementos objetivos dos autos que formam uma aparência de que
houve a prática de um delito punido com pena de reclusão, e que tal crime foi provavelmente
cometido por aquela pessoa cujas comunicaçôes telefônicas pretende se interceptar. Daí o uso
da expressão fumus comissi delicti, a ser entendida como a plausibilidade do direito de punir, ou
53

Com esse entendimento: STJ. s• Turma, HC 56.222/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 11/12/2007, DJ 07/02/2008
p. 1. Na mesma linha: STJ, 5' Turma, RHC 19.789/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 07/12/2006, DJ 05/02/2007
p. 263; STJ, 5' Turma, HC 66.873/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 17/05/2007, DJ 29/06/2007 p. 674; STF, 2' Turma,
HC 84.388/SP, Rei. Min. Joôquim Barbosa, j. 26/10/2004, DJ 19/05/2006; STJ, 5' Turma, HC 128.006/RR, Rei.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/02/2010, DJe 12/04/2010; STF, 2• Turma, RHC 87.198/DF, Rei. Min. Cezar
Peluso, j. 25/11/2008, DJe 25 05/02/2009. No sentido de que posterior declinação de competência do Juízo
Militar para o Juízo Estadual não tem o condão de, por si só, invalidar a prova colhida mediante interceptação
telefônica, deferida por Autoridade Judicial competente até então, de maneira fundamentada e em observância às exigência legais: STJ, s• Turma, HC 148.908/MS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 14/04/2011, DJe 04/05/2011.
No mesmo contexto, como já se pronunciou o Supremo, a autorização para interceptação telefônica, concedida por juízo competente, antes de apurado o caráter interestadual dos fatos investigados, não impede desmembramento ulterior dos feitos e distribuição a juízos diversos: STF, 2' Turma, HC 85.962/DF, Rei. Min .. Cezar
Peluso, j. 25/11/2008, DJe 25 05/02/2009.

54

STF, 1• Turma, HC 88.214/PE, Rei. Min. Menezes Direito, j. 28/04/2009, DJe 152 13/08/2009. Na mesma
linha: STF, 2' Turma, HC 82.009/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/11/2002, DJ 19/12/2002; STJ, 5' Turma,
HC 145.741/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 18/02/2010, DJe 19/04/2010.
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seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de
informação que confirmem a presença de indícios de autoria ou de participação em um fato
delituoso.
A palavra indício de autoria (ou de participação), no sentido em que foi utilizada no art. 2°,
inciso I, da Lei n° 9.296/96, deve ser compreendida com o significado de prova semiplena, ou
seja, um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo, nos mesmos moldes que o
CPP se refere à decretação da prisão preventiva (art. 312). No tocante à autoria, portanto, não se
exige que o juiz tenha certeza, bastando a presença de elementos informativos ou de prova que
permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova,
ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de
probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso.
Como a lei exige a presença de, pelo menos, indícios de autoria ou participação na infração
penal, depreende-se que a interceptação telefônica não pode ser deferida para dar início a uma
investigação. Logo, apesar de se tratar de prática investigatória rotineira, "não existe interceptação telefônica pré-delitual, fundada em mera conjectura ou periculosidade (de uma situação
ou de uma pessoa). Não é possível interceptação telefônica para verificar se uma determinada
pessoa, contra a qual inexiste qualquer indício, está ou não cometendo algum crime. É absolutamente defesa a chamada interceptação de prospecção, desconectada da realização de um
fato delituoso, sobre o qual ainda não se conta com indícios suficientes. No nosso ius positum,
em suma, só se admite interceptação pós-delitual. E a finalidade última dessa medida cautelar
tem que ser uma investigação criminal (ou instrução penal). A interceptação, em suma, destina-se a provar um delito que já está sendo investigado, não a comprovar se o agente está ou não
delinquindo". 55
Se a lei demanda a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal (Lei n° 9.296/96, art. 2°, I), uma simples manifestação policial ou ministerial, por si só, não
autoriza a decretação da interceptação telefônica. É necessário que a representação da autoridade
policial ou o requerimento do Ministério Público estejam acompanhados de mais dados, de
elementos informativos ou de provas já obtidas, que possibilitem ao juiz formar sua convicção.
Complementando o quanto previsto no art. 2°, inciso I, da Lei n° 9.296/96, o parágrafo
único do mesmo dispositivo prevê que, em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a
situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo
impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
. O parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.296/96 permite concluir que, caso a Polícia tenha
conhecimento da prática de determinado delito, mas ainda não possua um suspeito, será possível a decretação de interceptação telefônica sobre pessoa indeterminada, objetivando descobrir-se o provável autor ou partícipe do fato delituoso, hipótese em que a diligência deverá recair
sobre uma determinada linha telefônica, a ser individualizada no pedido.
55

GOMES, Luiz Flávio. Legislação criminal especial. Op. cit. p. 437. Para o Supremo, também se revela ilícita a
prova obtida através de interceptação telefônica autorizada com base em mera denúncia anônima sem investigação preliminar, porquanto tal medida só poderia ter sido deferida após a verificação da ocorrência de indícios
e da impossibilidade de se produzir provas por outros meios: STF, 2ª Turma, HC 108.147/PR, Rei. Min. Cármen
Lúcia, j. 11/12/2012.
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Nessa prisma, como observa Greco Filho, o sujeito passivo da interceptação não será, obrigatoriamente, o titular do uso da linha telefônica. Nas palavras do autor, "o sujeito passivo da
interceptação é o interlocutor e não o titular formal ou legal do direito de uso, justificando-se
a interceptação em face de alguém que se utiliza da linha ainda que não seja o seu titular. Daí
a possibilidade de interceptação telefônica em linha pública, aberta ao público ou de entidade
pública". 56

6.3. Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis.
O periculum in mora é o segundo pressuposto para a decretação de toda e qualquer medida
cautelar. No caso específico da interceptação telefônica, o perigo na demora deve ser compreendido como o risco ou prejuízo que a não realização imediata da diligência poderá acarretar
para a investigação criminal ou para a instrução processual. Na verdade, o periculum in mora é
ínsito à necessidade de a conversa telefônica ser colhida enquanto se desenvolve, sob pena de se
perder a prova.
Nesse prisma, dispõe o art. 2°, inciso II, da Lei n° 9.296/96, que a interceptação das
comunicações telefônicas não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios
disponíveis. Dentre as medidas restritivas de direitos fundamentais, deve o Poder Público escolher a menos gravosa, sobretudo quando diante de insidiosa ingerência na intimidade não só
do suspeito, mas também de terceiros que com ele se comunicaram. Por isso, a interceptação
telefônica deve ser utilizada como medida de ultima ratio, sob pena de ilicitude da prova. 57
Destarte, entre diversas medidas investigatórias idôneas a atingir o fim proposto, deve o
magistrado buscar aquela que produza menores restrições à esfera de liberdade individual do
agente. Considerando-se, então, a grave violação ao direito à intimidade decorrente da interceptação das comunicações telefônicas, antes de decretar a medida, deve o magistrado verificar se
não há outro meio de prova ou de obtenção de prova menos invasivo (v.g., prova testemunhal,
pericial, etc.). Não havendo outro meio disponível, ou, nos termos da lei, demonstrada a indispensabilidade do meio de prova (Lei n° 9.296/96, art. 5°), deve o magistrado deixar patente em
sua fundamentação a referência à necessidade da medida cautelar, seja para a legitimação de sua
atuação, seja para eventual impugnação a posteriori. 5"
A decisão que decreta (ou não) a interceptação telefônica é baseada na cláusula rebus sic stantibus. Logo, mesmo que, num primeiro momento, não esteja comprovada a indispensabilidade
56

GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefôniaa: considerações sobre a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. 2'
ed. São Paulo: ·saraiva, 2005. p. 29.

57

Na visão do STJ, a interceptação telefônica é medida constritiva das mais invasivas, sendo imprescindível, para o
seu deferimento, que a informação somente seja obtida por tal meio, e, que haja a devida motivação, sob pena
de ser reconhecida a ilicitude da prova por ela obtida: STJ, 6' Turma, HC 49.146/SE, Rei. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 15/04/2010, DJe 07/06/2010.

58

Dúvidas poderão surgir quando a interceptação tiver sido autorizada por considerá-la o magistrado, no juízo
de admissibilidade, o único meio possível de colheita da prova, demonstrando-se após que outros existiam.
Nesse ca~o, como aponta Grinover, "a interceptação não poderá ser considerada ilícita (rectius, ilegítima), por
configurar a exigência do inc. 11 do art. 22 requisito necessário à autorização, mas não condição de validade da
prova. Se, naquele momento, à cognição sumária do juiz, a quebra do sigilo pareceu ser o único meio disponível
para a obtenção da prova, a autorização terá sido legal e não perderá essa característica se se constatar, depois,
a possibilidade de utilização de provas colhidas por outros meios". (As nulidades no processo penal. Op. cit.
p.174).
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de sua adoção, nada impede que, com base em novos elementos probatórios, o juiz reavalie sua
decisão anterior, decretando, então, a interceptação das comunicações telefônicas.

6.4. Infração penal punida com pena de reclusão.
O art. 2°, inciso III, da Lei n° 9.296/96, restringe a possibilidade de interceptação telefônica às infrações penais punidas com pena de reclusão. Pouco ioporta se o delito está previsto no
Código Penal ou na legislação especial - o importante é que a pena cominada seja de reclusão.
Logo, em tese, não se admite a decretação de interceptacáo telefônica para apurar crimes punidos com detenção, como a ameaça, nem tampouco para inve>tigar contravenções penais, como
o jogo do bicho.
Ao contrário de outros ordenamentos jurídicos, err. que >e enumeram os crimes que comportam a medida (rol taxativo), o legislador pátrio autoriza a tnterceptação telefônica, pelo menos em tese, na apuração de todo e qualquer crime punido com reclusão. Para Antônio Magalhães Gomes Filho, essa amplitude da utilização da intercept<.·;:áo telefônica é incompatível com
o princípio da proporcionalidade, visto que somente di<.nte da excepcional gravidade de certos
delitos ou da forma particular de execução de outros (ccmo, \'.g., ameaça ou injúria pelo telefone), é que seria justificável a intromissão do aparato repressivo nas conversações telefônicas, com
o fim de colher informações.59
De fato, essa opção legislativa acaba deixando de fora do âmbito. de incidência da Lei
n° 9.296/96 infrações penais em relação às quais a interceptação telefônica poderia funcionar
como importante meio de obtenção de provas (v.g., contravmção do jogo do bicho, crimes de
ameaça ou injúria praticados por telefone, etc.). 60
Estando a decretação da interceptação telefônica condiconada à investigação de crime punido com reclusão, não basta que' a conduta do ageme seja ap·~nas típica. Deve se aferir também
se sua conduta é antijurídica e culpável. Há de se verificar, ademais, a presença de alguma causa
extimiva da punibilidade, condições objetivas de punibilidade e condições de procedibilidade,
etc. Em síntese, somente quando se visualizar a real pmsibilidade de punição é que se deve autorizar a decretação da interceptação telefônica.
Nessa linha, em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído que, antes de encerrad.J o F:ncedimento administrativo fiscal,
condição objetiva de punibilidade desses delitos, não é cabrvel a autorização de interceptação
telefônica. Para o STJ, a existência do crédito tributário é condição absolutamente indispensável
para que se possa dar início à persecução penal pela pr:i.tica de delito dessa natureza, sendo que
o lançamento definitivo do tributo é condição objetiva de punibilidade dos crimes definidos no
artigo 1°, da Lei 8.137/90. Logo, a autorização judicial para quebra do sigilo das comunicações
59

A violação do princípio da proporcionalidade pela Lei 9.296/96, Boletim /BCCrim/Edição Especial nº 45, ago./96,
p. 14. Apud AVOU O (op. cit. p. 177).

60

Em relação ao crime de ameaça (CP, art. 147), por ser punido com pena de detenção, não se admite a autorização para a interceptação telefônica. Segundo Capez (op. cit. p 505), a solução é conceder a quebra para
investigar não a ameaça, mas o crime mais grave que se ameaçou praticar; por exemplo, o homicídio, no caso

da ameaça de morte.
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telefônicas e telemáticas, para o efeito de investigacáo de crime de sonegação de tributo, é ilegal
se deferida antes de configurada a condição objeti•:a de punibilidade de delito. 61
Como a lei fala em investigação criminal ou instrução processual (art. 1°, caput}, e infração
penal punida com pena de reclusão (art. 2°, III), s= distinguir a espécie de ação penal, conclui-se que a interceptação telefônica pode ser autorizada em relação a infrações penais de ação
penal pública e de ação penal de iniciativa privad='..
Na medida em que o art. 2°, inciso III, da Lei n° 9.296/96, demanda que a infração penal
seja punida com pena de reclusão, depreende-se que ::1ão é possível a decretação de interceptação
telefônica para investigar crimes de responsabilid.<.de em sentido estrito (Lei n° 1.079/50 e Decreto-Lei n° 201/67). Afinal, tais crimes não têm natureza jurídica de infração penal, mas sim
de infração político-administrativa, passível de sanções político-administrativas, aplicadas por
órgãos jurisdicionais políticos (normalmente órgão; mistos, compostos por parlamentares ou
por parlamentares e magistrados). Logicamente, se ao crime de responsabilidade corresponder
uma infração penal comum, punida com pena de reclusão, não haverá qualquer óbice à autorização para a interceptação telefônica. Aliás, segu:-_d:> o art. 3° da Lei n° 1.079/50, "a imposição
da pena referida no artigo anterior (art. 2°) não e..xciui o processo e julgamento do acusado por
crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal".

6.5. Delimitação da situação objeto da im-estigação e do sujeito passivo da interceptação.
De acordo com a Lei n° 9.296/96 (art. 2°, parigrafo único), será sempre obrigatória a descrição com clareza da situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação
dos investigados, salvo impossibilidade manifesr;;., devidamente justificada.
Portanto, além dos requisitos dos incisos I, II ~ III do art. 2°, a decisão judicial que decreta
a interceptação telefônica também deve fazer m::no:áo à situação objeto da investigação, com a
delimitação fática (objetiva) do fato que se quer comprovar. Assim, a título de exemplo, tratando-se de um delito de homicídio (CP, art. 121), eLeve o magistrado descrever de maneira objetiva
o local onde a vítima fora morta, quem teria supostamente praticado o delito, quais indícios já
existem acerca do crime e da autoria e/ou participação, modus operandi do agente, etc.
Além de exercer importante papel de garantia, no sentido de se coibir interceptações para
apurar fatos indeterminados, essa delimitação da s:ituação objeto da investigação também é de
vital importância no tocante à descoberta de eleme..J.tos probatórios relacionados a outros delitos
(encontro fortuito).
A par da descrição objetiva e pormenorizada do fato investigado, no quanto for possível,
também é necessária a indicação e qualificação dm investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. Cabe ao juiz, por comeguinte, individualizar o sujeito(s) passivo(s)
da medida cautelar. Logicamente, não comande· os órgãos da persecução penal com a identificação/qualificação dos investigados, nada impede que seja determinada a interceptação telefônica,
61
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STJ, 6j Turma, HC 57.624/RJ, Rei. Min. Paulo Medina, j. 12/09/2006, DJ 12/03/2007 p. 332. Nos mesmos moldes:
STJ, Sj Turma, HC 128.087/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. -:,7/10/2009, DJe 14/12/2009; STJ, 6• Turma, HC 89.023/
MS, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada co TJ/MG -, j. 07/10/2008, DJe 17/11/2008. A propósito,
atente-se para o teor da súmula vinculante nº 24 do S4Jremo Tribunal Federal: "Não se tipifica crime contra a
ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, d3 lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo".
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hipótese em que cabe ao juiz apontar as razões fáticas que o impossibilitam de fazer menção à
qualificação dos investigados.
Também deve constar da decisão judicial a individualização da linha telefônica a ser interceptada, indicando-se seu número. A interceptação, assim, estará circunscrita ao(s) número(s)
apontado na decisão judicial, sendo vedado às autoridades executoras ampliar a interceptação
para outras linhas telefônicas, salvo mediante prévia autorização judicial.

7. SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO.
Ao longo do período em que as comunicações telefônicas do investigado estão sob interceptação, é possível que as autoridades venham a se deparar com conversas firmadas entre o investigado e seu advogado. Nessa hipótese, em virtude da indevassabilidade do sigilo profissional
do advogado, tais elementos probatórios (leia-se: somente as conversas entre o advogado e seu
cliente) devem ser considerados inadmissíveis no processo. Com efeito, seria de todo contraditório que o Estado obrigasse o Advogado a guardar segredo profissional, enquanto toma conhecimento da conversa entre o defensor e seu cliente, dela se valendo para fins de persecução penal. 62
A propósito, vale lembrar que o Estatuto da Advocacia prevê como direito do advogado a
inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao
exercício da advocacia (Lei n° 8.906/94, art. 7°, II).
Acerca do assunto, tornou-se conhecida no Brasil gravação feita pelo programa "Fantástico" de conversa entabulada entre a investigada S.L.V.R. e seu advogado. Apesar de a acusada
ter concordado em conceder a entrevista ao programa semanal, a conversa que haveria de ser
reservada entre ela e seu advogado foi captada clandestinamente pela Rede Globo, daí porque
o STJ considerou tratar-se de prova obtida por meios ilícitos, in verbis: "(...) Conversa pessoal e
reservada entre advogado e cliente tem toda a proteção da lei, porquanto, entre outras reconhecidas garantias do advogado, está a inviolabilidade de suas comunicações. Como estão proibidas
de depor as pessoas que, em razão de profissão, devem guardar segredo, é inviolável a comunicação entre advogado e cliente. Se há antinomia entre valor da liberdade e valor da segurança,
a antinomia é solucionada a favor da liberdade. É, portanto, ilícita a prova oriunda de conversa
entre o advogado e o seu cliente. O processo não admite as provas obtidas por meios ilícitos.
Na hipótese, conquanto tenha a paciente concordado em conceder a entrevista ao programa de
televisão, a conversa que haveria de ser reservada entre ela e um de seus advogados foi captada
clandestinamente. Por revelar manifesta infração ética o ato de gravação - em razão de ser a
comunicação entre a pessoa e seu defensor resguardada pelo sigilo funcional -, não poderia a
fita ser jul).tada aos autos da ação penal. Afinal, a ilicitude presente em parte daquele registro
62

Como já se pronunciou o STJ, "mesmo que em algumas interceptações os investigados tenham recebido e feito
ligações para os seus defensores, estas foram gravadas e transcritas de maneira automática, do mesmo modo
como ocorreu com as demais conversas efetivadas através dos celulares dos pacientes. Cabe ao Juiz, quando
da sentença, avaliar os diálogos que serão usados como prova, podendo determinar a destruição de parte do
documento, se assim achar conveniente, no momento da prolação da sentença". (STJ, 5! Turma, HC 66.368/
PA, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 05/06/2007, DJ 29/06/2007 p. 673}. Em precedente isolado, todavia, a 5' Turma
do STJ concluiu recentemente que não há violação ao sigilo profissional na hipótese em que as comunicações
telefônicas do investigado com seu advogado forem legalmente interceptadas. Isso porque a captação das
comunicações ocorreu tão somente porque o advogado era um dos interlocutores, e não porque defendia o
investigado. Nesse sentido: STJ, 5' Turma, RMS 33.677/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 27/5/2014.
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alcança todo o conteúdo da fita, ainda que se admita tratar-se de entrevista voluntariamente
gravada - a fruta ruim arruína o cesto. A todos é assegurado, independentemente da natureza
do crime, processo legítimo e legal, enfim, processo justo. [...] Habeas corpus deferido para que
seja desentranhada dos autos a prova ilícita". 63
Como se percebe pela própria redação do art. 7°, II, da Lei n° 8.906/94, caso haja indícios
de envolvimento do advogado com o crime objeto da investigação~ não há falar em proteção ao
sigilo profissional, sendo plenamente válida a interceptação de sua comunicação telefônica. Não
se trata, pois, de imunidade absoluta, mas sim de legítima prerrogativa, a ser preservada quando relacionada ao exercício da função. Logo, não merece acolhida eventual alegação relativa à
violação da liberdade de exercício profissional, se sobressai que a medida foi tomada devido à
possível participação do advogado em ilícitos criminais. Ainda que atuasse como advogado, as
prerrogativas conferidas aos defensores não podem acobertar delitos, sendo certo que o sigilo
profissional não tem natureza absoluta. 64

8. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM RELAÇÃO A OUTROS FATOS DELITUOSOS (SERENDIPIDADE).
Tema que provoca cerra controvérsia na doutrina e na jurisprudência diz respeito ao encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos. Em outras palavras,
supondo-se que uma interceptação telefônica tenha sido autorizada para apurar crime punido com reclusão (v.g., tráfico de drogas) praticado por determinado agente, indaga-se se seria
possível a utilização de elementos probatórios colhidos casualmente ao longo da diligência em
relação a outras infrações penais (v.g., homicídio, desacato, jogo do bicho, etc.), e/ou em relação
a outras pessoas.
Acerca do assunto, tem sido aplicada pelos Tribunais a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), 65 a qual é utilizada nos casos em que, no cumprimento de uma
diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes à
outra infração penal, que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação. Fala-se em encontro fortuito de provas, portanto, quando a prova de determinada infração penal é
obtida a partir de di!Ígência regularmente autorizada para a investigação de outro crime. Nesses
casos, a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada
a diligência: se houve desvio de finalidade, a prova não deve ser considerada válida; se não houve
desvio de finalidade, a prova é válida.
Como destaca Luiz Flávio Gomes, 66 duas circunstâncias marcam esse encontro fortuito: a)
que ele acontece por ~tma razão técnica (na hora da execução da interceptação, não há condições
63

STJ, 6• Turma, HC 59.967/SP, Rei. Min. Nilson Naves, j. 29/06/2006, DJ 25/09/2006 p. 316.

64

STJ, s• Turma, HC 20.087/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19/08/2003, DJ 29/09/2003 p. 285.

65

Segundo Gomes (Legislação criminal especial, op. cit. p. 474), "essa estranha palavra significa algo como sair
em busca de uma coisa e descobrir outra (ou outras), às vezes até mais interessante e valiosa. Vem do inglês
serendipity, onde tem o sentido de descobrir coisas por acaso. Serendip era o antigo nome da ilha do Ceilão
(atual Sri Lanka). A palavra foi cunhada em 1754 pelo escritor inglês Horace Walpole, no conto de fadas Os três
príncipes de Serendip, que sempre faziam descobertas de coisas que não procuravam".
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Legislação criminal especial, op. cit. p. 475. Ainda segundo o autor, haverá serendipidade ou encontro fortuito de

primeiro grau em relação ao encontro fortuito de fatos conexos (ou quando haja continência), hipótese em que
a prova produzida tem valor jurídico e deve ser analisada pelo juiz como prova válida. Quando se trata de fatos
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técnicas de distinguir a priori o que versa ~::>bre o objeto da investigação e o que lhe é distinto);
b) que ele se concretiza sem autorização judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,
justamente por tratar-se de restrição a direito fundamental. Conclui o autor que "é válida a
prova se se descobre fato delitivo conexo cem o investigado, mas desde que de responsabilidade
do mesmo sujeito passivo. Logo, se o fato não é conexo ou se versa sobre outra pessoa, não vale
a prova. Cuida-se de prova nula. Mas issc não significa que a descoberta não tenha nenhum
valor: vale como fonte de prova, é dizer, .1 partir dela pode-se desenvolver nova investigação.
Vale, em suma, como uma notitia criminis. Nada impede a abertura de uma nova investigação,
até mesmo nova interceptação, mas independente".
Assim, de acordo com parte da doutrina, no caso de interceptação telefônica regularmente
autorizada pela autoridade judiciária competente, o encontro fortuito de provas em relação a
outros delitos (ainda que punidos com pena de detenção) praticados pelo mesmo agente vale
como legítimo meio probatório, desde que haja conexão entre as infrações penaisY
Caso se descubra o envolvimento de outra pessoa com o mesmo crime investigado, hipótese em que estará caracterizada a conLnência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), o
meio probatório também será considerad:> válido, sobretudo se considerarmos que o art. 2°,
parágrafo único, da Lei n° 9.296/96, adm..te a autorização mesmo nos casos em que não tenha
sido possível a indicação e qualificação dos investigados. Na visão do STJ, é lícita a prova de
crime diverso, obtida por meio de interceptação de ligações telefônicas de terceiro não mencionado na autorização judicial de escuta, desde que relacionada com o fato criminoso objeto da
investigação. 68
Por outro lado, e ainda segundo a doutrina, se a interceptação telefônica conduzir a descoberta de fatos sem que haja qualquer hipótese de conexão ou continência, os elementos aí
obtidos não podem ser valorados como pr!Jva pelo magistrado, o que não impede, todavia, sua
utilização como notitia criminis para deflagrar novas investigações. Nessa hipótese, não há falar
em prova ilícita ou prova ilícita derivada. Isso porque a origem da descoberta fortuita está diretamente relacionada a uma interceptação lícim, regularmente decretada pela autoridade judiciária
competente. Portanto, esse encontro fortuito é válido como legítima notitia criminis.
A jurisprudência, porém, vai um pouco mais além do entendimento doutrinário, entendendo que, se no curso de uma intercepta;:ão que apura infração punida com pena de reclusão
descobre-se um delito punido com deten~ão ou praticado por outra pessoa, a transcrição final
da captação pode ser usada não só come notitia crimirtis, mas também como legítimo meio
não conexos (ou quando não haja continência). impõe-se falar em serendipidade ou encontro fortuito de segundo
grau, situação em que a prova produzida não ~ode ser valorada pelo juiz, valendo apenas como notitia criminis.
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Na mesma linha, segundo o STJ, se, no curso da escuta telefônica- deferida para a apuração de delitos punidos
exclusivamente com reclusão- são descobe -tos outros crimes conexos com aqueles, punidos com detenção,
não há porque excluí-los da denúncia, diante da possibilidade de existirem outras provas hábeis a embasar
eventual condenação: STJ, 5• Turma, RHC 13.::'74/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19/08/2003, DJ 29/09/2003 p. 276.
Há doutrinadores que entendem que não é necessário que haja conexão entre os delitos. Para Capez, a ordem
de quebra do sigilo vale não apenas para o crime objeto do pedido, mas também para quaisquer outros que vie-..
rem a ser desvendados no curso da comunicação, pois a autoridade não poderia adivinhar tudo o que está por
vir. Se a interceptação foi autorizada judicialrrente, ela é licita, e, como tal, captará licitamente toda a conversa.
Não há nenhum problema. É o que o autor denomina de eficácia objetiva da autorização. (op. cit. p. 514).
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STJ, 5• Turma, HC 33.462/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 27/09/2005, DJ 07/11/2005 p. 316. Na mesma linha: STJ, 5•
Turma, HC 33.553/CE, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 17/03/2005, DJ 11/04/2005 p. 338.
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probatório para fundamentar um decreto condenatório. Nessa linha, o Supremo já entendeu
que, uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as
informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes
puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram
a interceptação. Do contrário, a interpretação de art. 2°, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo
de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados com reclusão
quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção. 69
Além disso, em alguns julgados do STJ, sequer tem sido imposta como obrigatória a
existência de conexão ou continência entre as infrações penais: "havendo o encontro fortuito de notícia da prática futura de conduta delituosa, durante a realização de interceptação
telefônica devidamente autorizada pela autoridade competente, não se deve exigir a demonstração da conexão entre o faro investigado e aquele descoberto, a uma, porque a própria Lei
n° 9.296/96 não a exige, a duas, pois o Estado não pode se quedar inerte diante da ciência
de que um crime vai ser pratic.1do e, a três, tendo em vista que se por um lado o Estado, por
seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com respaldo constitucional
e legal, motivo pelo qual a pro·;a se consolidou lícita. A discussão a respeito da conexão entre
o fato investigado e o fato encontrado fortuitamente só se coloca em se tratando de infração
penal pretérita, porquanto no que concerne as infrações futuras o cerne da controvérsia se
dará quanto a licitude ou não do meio de prova utilizado e a partir do qual se tomou conhecimento de tal conduta criminosa'?"
Art. 32 A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de
ofício ou a requerimento:
1- da autoridade policial, na investigação criminal;

11- do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual
penal.

Art. 42 O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que
a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.
§ 12 Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde
que estejam presentes os pressupostos que auto·izem a interceptação, caso em que a concessão
será condicionada à sua redução a termo.
§ 2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.
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STF- HC 83.515/RS- Tribunal Pleno- DJ 04/03/2005 p. 11. Para Pacelli (op. cit. p. 323), "não é a conexão que
justifica a licitude da prova. O fato, de todo relevante, é que, uma vez franqueada a violação dos direitos à
intimidade e à privacidade dos moradores da residên:ia, não haveria razão alguma para a recusa de provas de
quaisquer outros delitos, punidos ou não com reclusão. Isso porque uma coisa é a justificação para a autorização da quebra de sigilo; trata1do-se de violação à intimidade, haveria mesmo de se acenar com a gravidade
do crime. Entretanto, outra coisa é o aproveitamento do conteúdo da intervenção autorizada; tratando-se de
material relativo à prova de crime (qualquer crime), rã o se pode mais argumentar com a justificação da medida
(interceptação telefônica), mas, sim, com a aplicação da lei".

70

STJ, s• Turma, HC 69.552/PR, R"l. Min. Felix Fischer, j. 06/02/2007, DJ 14/05/2007 p. 347. Com entendimento
semelhante: STJ, Corte Especial, APN 425, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 16/11/2005, DJ 15/05/2006
p. 141.
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9. DECRETAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DE OFÍCIO
PELO JUIZ.
Pelo menos de acordo com a redação expressa do art. 3°, caput, da Lei n° 9.296/96, a interceptação telefônica poderia ser decretada de oficio pelo juiz no curso das investigações e durante
a instrução processual. Tal dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição Federal.
Afinal, a possibilidade de o magistrado atuar de ofício na fase pré-processual representa clara
e evidente afronta ao sistema acusatório adotado pela Carta Magna (CF, art. 129, I), além de
violar a garantia da imparcialidade do magistrado.
Destoa das funções do magistrado exercer qualquer atividade de ofício na fase investigatória, sob pena de auxiliar a acusação na colheita de elementos de informação que irão servir ao
titular da ação penal para provocar a jurisdição. A iniciativa da interceptação pelo juiz também
representa usurpação à atribuição investigatória do Ministério Público e da Polícia Judiciária.
Graves prejuízos seriam causados à imparcialidade do magistrado, caso se admitisse que pudesse
decretar a medida de ofício ainda na fase investigatória. O que lhe compete é- e desde que seja
provocado - analisar a necessidade da medida, concedendo-a caso presentes os requisitos acima
analisados.
Entretanto, uma vez em curso o processo, a autoridade judiciária passa a deter poderes inerentes ao próprio exercício da função jurisdicional, razão pela qual, nessa fase, é perfeitamente possível
que determine a interceptação telefônica de ofício, seja por força do princípio da busca da verdade,
seja pela própria adoção do sistema do livre convencimento motivado. Afinal, visualizando a necessidade da decretação da medida, não se pode privar o magistrado de importante instrumento
para assegurar o melhor acertamento dos fatos delituosos submetidos a julgamento.
Acerca do assunto, aliás, importa registrar que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n° 3.450) em face do art. 3° da Lei n°
9.296/96, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto,
do referido dispositivo, excluindo-se a interpretação que permite ao juiz, na fase pré-processual
penal, determinar de ofício da interceptação de comunicações telefônicas.

10. PROCEDIMENTO.
Diz o art. 3° da Lei n° 9.296/96 que a interceptação das comunicações telefônicas poderá
ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento: I - da autoridade policial, na investigação criminal; li - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na
instrução processual penal.
Em relação .à autoridade policial, seu pedido só é pertinente durante as investigações criminais. Apesar de a lei não se referir expressamente à necessidade de oitiva do Ministério Público
quando a solicitação tiver partido da autoridade policial, queremos crer que a concordância do
Parquet é obrigatória, nos mesmos moldes do que ocorre nos casos de prisão temporária (Lei n°
7.960/89, art. 2°, § 1°) e de prisão preventiva, haja vista ser ele o titular da ação penal pública
(CF, art. 129, I), e, portanto, destinatário final das investigações policiais.
O órgão do Ministério Público pode requerer a interceptação telefônica na fase investigatória e durante o curso da instrução processual. Ade~ais, tendo em conta que a jurisprudência
tem admitido o poder investigatório do Ministério Público, nada impede que uma interceptação telefônica seja solicitada no curso de procedimento investigatório criminal presidido pelo
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próprio órgão ministerial. 71 Por analogia, na ação penal de iniciativa privada, deve-se conferir
ao querelante legitimidade para requerer a interceptação. Nos crimes de ação penal pública, a lei
não confere legitimidade à vítima para requerer a interceptação telefônica, independentemente
de ela ter-se habilitado (ou não) como assistente no processo. Se a vítima não tem legitimidade
para requerê-la, queremos crer, porém, que pode sugerir à autoridade policial ou ao órgão do
Ministério Público que requeiram a diligência.
Como se percebe pela leitura do art. 3° da Lei n° 9.296/96, a lei nada menciona acerca da
possibilidade de a defesa requerer a interceptação telefônica. A despeito do silêncio da Lei n°
9.296/96, há doutrinadores que entendem que, se o acusado pretender interceptar a conversa
de outro possível suspeito ou da suposta vítima, a fim de obter provas da própria inocência,
poderia o advogado do réu, em face do princípio da proporcionalidade, requerer diretamente
ao juiz a realização da interceptação. 72 A nosso ver, o silêncio do legislador foi eloquente: não se
confere legitimidade à defesa para requerer a interceptação telefônica, o que não significa dizer,
no entanto, que o defensor ou o acusado não possam instar a autoridade policial ou o órgão
ministerial para que exerçam sua legitimidade.
Presentes os requisitos para a interceptação telefônica, impõe-se a decretação da medida.
Como sói ocorrer na legislação brasileira, apesar de o legislador dizer que a interceptação das
comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz (Lei n° 9.296/96, art. 3°), não se
trata de uma mera faculdade do magistrado. Incumbe sim, ao juiz, proceder à constatação fática
e jurídica do que se lhe pede. Se, apesar da presença de todos os requisitos para a decretação da
interceptação, o pedido for indeferido, resta ao Ministério Público a possibilidade de interpor
mandado de segurança. Além disso, como tal decisão é baseada na cláusula rebus sic stantibus,
modificado o contexto probatório em que foi formulado o pedido inicial, nada impede que novo
pedido seja formulado pelo Parquet.
Trata-se de medida cautelar inaudita altera pars, cuja decretação prescinde de prévia oitiva
do investigado. De modo a se preservar a própria eficácia da diligência, o investigado (ou acusado) e seu defensor não podem tomar conhecimento da circunstância de estar em curso uma
interceptação telefônica.
Como dispõe o art. 4° da Lei n° 9.296/96, o pedido de interceptação de comunicações
telefônicas conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração
penal, com indicação dos meios a serem empregados. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir
que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Apesar
de se tratar de decisão interlocutória, para a qual o juiz teria o prazo de 5 (cinco) dias, previsto
no art. 800, II, do CPP, a própria Lei n° 9.296 estabelece um prazo mais exíguo, a saber, o de 24
(vinte e quatro) horas, o que:acaba por confirmar a natureza urgente da medida.

10.1. Resolução no 59 do Conselho Nacional de Justiça.
Como resultado da CPI dos "grampos telefônicos", e considerando a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar o sistema de medidas cautelares sigilosas referentes às interceptações telefônicas, de informática ou telemática, bem como a imprescindibilidade de preservar o sigilo

s• Turma, RHC 10.974/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 26/02/2002, DJ 18/03/2002 p. 273.
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STJ,
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No exemplo de Nucci (op. cit. p. 375), "a interceptação pode dar-se em relação a conversas mantidas, por telefone, por corréu delator, que aponta o acusado, cujo defensor solicitou a realização da prova, como comparsa,
para que a verdade real seja apurada".
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das investigações realizadas, das informações colhiC.as e a eficácia da instrução processual, o
Conselho Nacional de Justiça, com fundamen:o no art. 103-B, § 4°, da Constituição Federal,
editou a Resolução no 59, disciplinando e uniform:z::.ndo as rotinas pertinentes à decretação de
interceptação de comunicações telefônicas.
Convém destacar que o Procurador-Geral da República ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ~m face da Resolução n° 59, do Conselho
Nacional de JustiÇ<L Na visão do PGR, a norma do Conselho teria extrapolado os limites de seu
poder regulamentar, inovando em relação à Lei n° S.296/96: "as resoluções não se confundem
com leis em sentido formal, pois não podem modifcar a ordem jurídica em vigor, mas devem
apenas se restringir a interpretá-la com finalidade executório-administrativa. Nunca com força
de intervir na atividade jurisdicional". Até o momer:.to, não há notícia da concessão de medida
cautelar, nem tampouco julgamento do mérito da ADI 4145.
Art. 52 A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de
execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de c;uinze dias, renovável por igual tempo
uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

11. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL.
Nos exatos termos do art. 93, inciso IX, da Carta lviagna, todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e Jundamentadc.s todas as decisões, sob pena de nulidade. O
art. 5° da Lei n° 9.296/96, por sua vez, estabelece sue a decisão que. decreta a interceptação telefônica será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez
comprovada a indispensabilidade do meio de prov<'...
Apesar da natureza cautelar da interceptação celefónica, a urgência em sua decretação e a
sumariedade ou superficialidade da cognição não podem servir como justificativas para o arbítrio
ou qualquer forma de automatismo no tocante à deC.são que importa restrição ao sigilo das comunicações telefônicas. Daí a importância de que a deC.são judicial seja devidamente fundamentada.
Pela própria excepcionalidade que caracteriu a interceptação telefônica, esta pressupõe
inequívoca demonstração da base empírica que justifica a sua necessidade, não bastando apenas
aludir-se aos requisitos do art. 2° da Lei n° 9.296/96. Não há mais espaço para decisões que se
limitam a repetir os requisitos, nos moldes do que consta da lei. É indispensável que o magistrado aponte, de maneira concreta, as circunstàncias fáticas que apontam no sentido da adoção
da medida cautelar, sob pena de manifesta ilegalidade do decisum, e, por consequência, ilicitude
da prova assim obtida.
Em relação ao conteúdo da decisão, assevera G ornes que o juiz deve exercer o controle judicial
prévio da medida cautelar e deixar patenteado no decisum o seguinte: a) quais são os concretos
indícios de autoria ou de participação (art. 2°, I); b) quais são as provas existentes a respeito da
infração penal (materialidade) (art. 2°, I); c) que se ;:rata de infração punida com reclusão (art. 2°,
III); d) que a interceptação é necessária em virtude da inexistência de outros meios disponíveis para
a obtenção da prova (art. 2°, 11, e art. 4°); e) a descrição com clareza da situação objeto da investigação (delimitação fática da medida, isto é, qual ~ o crime, onde está ocorrendo, desde quando
vem ocorrendo etc.) (art. 2°, parágrafo único); f) indicação e, se possível, a qualificação do sujeito
passivo da medida (identificação do investigado ou dos investigados (art. 2°, parágrafo único); g)
165

Art. 5°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

individualização da linha telefônica que servirá de fonte para a captação da comunicação; h) quais
meios serão empregados para a execução da medida (quais recursos tecnológicos, quais operações
serão feitas etc.) (art. 4°); i) qual será a forma de execução da diligência - recursos próprios da
polícia, recursos da concessionária, técnicos da concessionária etc. (art. 5°); j) qual é a duração da
medida (o prazo não pode exceder quinze dias); I) qual é a intensidade da medida (captação de
todas as comunicações ou só das chamadas feitas o·.1 só das chamadas recebidas, ou ambas, apenas
constatação das chamadas sem importar o conteúdo etc.); m) que a interceptação é proporcional
no caso concreto, em razão da gravidade da infração, da necessidade da prova, dos interesses afetados etc.; n) que tudo deve ser feito "sob segredo de justiça" (art. 1°).7 3
Para os Tribunais, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão,
ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores
da interceptação telefônica.

12. DURAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO.
Diz o art. 5° da Lei no 9.296/96 que a interceptação telefônica não poderá exceder o prazo
de 15 (quinze) dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio
de prova. Como se vê, a execução da diligência não pode ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias.
Evidentemente, esse prazo de 15 (quinze) dias não se inicia da decisão judicial que autoriza a
interceptação telefônica, mas sim do dia em que a medida é efetivada?4
A nosso juízo, esse prazo de 15 (quinze) dias é o prazo-limite para cada autorização judicial,
o que não impede o juiz de conceder a autorização por prazo inferior, caso entenda ser tal prazo
suficiente para auxiliar nas investigações.
Havendo necessidade de renovação do p:azo da interceptação, esta deve se dar antes
do decurso do prazo fixado na decisão originária, evitando-se uma solução de continuidade
na captação das comunicações telefônicas. Como o controle judicial deve ser prévio, seja
no tocante à concessão inicial da interceptação, seja em relação à renovação do prazo, se as
interceptações se prolongarem por período "descoberto" de autorização judicial, os elementos aí obtidos devem ser considerados inválidos, por violação ao preceito do art. 5°, XII, da
Constituição Federal. 75
Como deixa entrever o próprio art. 5° da Lei n° 9.296/96, a renovação do prazo da interceptação não pode se dar de maneira automática, sendo imprescindível a existência de decisão
fundamentada comprovando a indispensabilidade do meio de prova. Para fundamemar o pedido de renovação da interceptação, exige-se relatório circunstanciado da polícia com a explicitação das conversas e da necessidade da contim:.açáo das investigações. Portanto, se a prorrogação da medida de interceptação telefônica não for devidamente fundamentada pela autoridade
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Legislação criminal especial. Op. cit. p. 487.
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STJ, 6ª Turma, HC 135.771/PE, Rei. Min. Og Fernandes, j. 04/08/2011. Por isso, em caso concreto no qual a
interceptação só teve início 3 (três) meses após a au:orização judicial, em virtude de greve da Policia Federal no
período, entendeu o STJ não haver qualquer ilegalicade: STJ, 6ª Turma, HC 113.477/DF, Rei. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 20/03/2012.

75

Como já decidiu o STJ, "eventual nulidade da interceptação telefônica por breve período (7 dias). por falta de
autorização judicial, não há de macular todo o conjunto probatório colhido anteriormente ou posteriormente
de forma absolutamente legal; todavia, a prova obtida nesse período deve ser desentranhada dos autos e desconsiderada pelo Juízo". (STJ, s• Turma, HC 152.0S2/RJ, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/06/2010,
DJe 28/06/2010).
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judiciária competente, é perfeitamente possível o reconhecimento da ilicitude da prova, com o
consequente desentranhamento dos autos do processo das transcrições dessas interceptações
consideradas ilegais.76
Não se exige que o deferimento das prorrogações (ou renovações) seja sempre precedido
da completa transcrição das conversas, sob pena de se frustrar a rapidez na obtenção da prova. Não é necessária, pois, a transcrição das conversas a cada pedido de renovação da escuta
telefônica, pois o que importa, para a renovação, é que o Juiz tenha conhecimento do que está
sendo investigado, justificando a continuidade das interceptações, mediante demonstração de
sua necessidade.
Quanto ao número de vezes em que o prazo da interceptação telefônica pode ser renovado,
há 4 (quatro) correntes distintas:
a) a renovação só pode ocorrer uma única vez: logo, a duração máxima da interceptação
seria de 30 (trinta) dias; 77
b) a renovação só pode ocorrer uma única vez: porém, quando houver justificação exaustiva
do excesso e quando a medida for absolutamente indispensável, é possível a renovação do prazo
da interceptação, mas esse excesso não pode ofender a razoabilidade. Em caso concreto em que
as interceptações telefônicas perduraram por quase 02 (dois) anos, a 6a Turma do STJ concluiu
haver evidente violação ao referido princípio, daí por que considerou ilícita a prova resultante de
tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas/ 8
c) o limite máximo seria de 60 (sessenta) dias: quando decretado o Estado de Defesa (CF,
art. 136), o Presidente da República pode limitar o direito ao sigilo da comunicação telegráfica
e telefônica. Esse estado não pode superar o prazo de 60 (sessenta) dias (CF, art. 136, § 2°). Se
durante o Estado de Defesa a limitação não pode durar mais de 60 (sessenta) dias, em estado de
normalidade esse prazo também não pode ser maior;
d) o prazo da interceptação pode ser renovado indefinidamente, desde que comprovada a
indispensabilidade do meio de prova (posição majoritária): no art. 5° da Lei n° 9.296/96, a expressão uma vez deve ser compreendida como preposição, e não como adjunto adverbial. 79 Pensamos ser essa a posição mais acertada. Com a crescente criminalidade em nosso país, é ingênuo
acreditar que uma interceptação pelo prazo de 30 (trinta) dias possa levar ao esclarecimento de
determinado fato delituoso. A depender da extensão, intensidade e complexidade das condutas
delitivas investigadas, e desde que demonstrada a razoabilidade da medida, o prazo para a renovação da interceptação pode ser prorrogado indefinidamente enquanto persistir a necessidade
da captação das comunicações telefônicas. 80

s• Turma, HC 143.697/PR, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/09/2009,

76

Com esse entendimeQto: STJ,
DJe 13/10/2009.

77

É essa a posição de Luiz Francisco Torquato Avalio (op. cit. p. 188).

78

STJ, 6• Turma, HC 76.686/PR, Rei. Min. Nilson Naves, j. 09/09/2008, DJe 10/11/2008.

79

GRECO FILHO, Vicente. Op. cit. p. 51. Com o mesmo entendimento: GRINOVER, et a/ii. As nulidades no processo
penal. Op. cit. p. 177.

80

STJ, s• Turma, HC 152.092/RJ, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/06/2010, DJe 28/06/2010; STJ, s•
Turma, HC 138.933/MS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29/10/2009, DJe 30/11/2009; STJ, 6• Turma,
HC 133.037/GO, Rei. Min. Celso Limongi- Desembargador convocado do TJ/SP -, j. 02/03/2010, DJe 17/05/2010;
STJ, S• Turma, HC 116.374/DF, Rei. Min. Arnaldo Esteves Líma, j. 15/12/2009, DJe 01/02/2010; STJ, S• Turma,
HC 88.241/RJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 29/09/2009, DJe 26/10/2009; STJ, s• Turma, HC 37.590/SP, Rei. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 19/10/2004, DJ 22/11/2004. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também
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Art. 6º Deferido o pedido, a autorida'de policial conduzirá os procedimentos de interceptação,
dando ciência ao Ministério Público;· que poderá acompanhar a sua realização.
§ 1º No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.
§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao
juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.
§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 82, ciente o Ministério
Público.
Art. 1º Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

13. EXECUÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
Conquanto o art. 6o da Lei n° 9.296 faça menção à autoridade policial, de onde se poderia
extrair que somente a autoridade policial no exercício de funções de polícia judiciária poderia
conduzir os procedimentos de interceptação, o STJ já admitiu a possibilidade de a Polícia Rodoviária Federal fazê-lo: "o art. 1°, inciso X, do Decreto n° 1.655 de 03/10/1995, autorizou a
polícia rodoviária federal a: "colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida,
os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens,
o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em lei." O Pretório Excelso, ao julgar a medida cautelar na ADI 1.413/DF, manteve na
íntegra o texto do referido Decreto. Ante as peculiaridades do caso em tela, há que se autorizar
à polícia rodoviária federal auxiliar nas investigaçóes". 81
Perceba-se que é obrigatória a ciência dos procedimentos operacionais ao órgão do Ministério Público, sob pena de nulidade relativa. 82 Agora, se a ciência ao órgão do Ministério Público
consolidou o entendimento segundo o qual as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas desde que
devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade para o prosseguimento das investigações: HC nQ 83.515/RS, Rei. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ de 04.03.2005; HC n2 84.301/SP, Rei.
Min. Joaquim Barbosa, 2~ Turma, unanimidade, DJ de 24.03.2006 e HC 88.371/SP, Rei. Min. Gilmar Mendes,
j. 14/11/2006, DJ 02/02/2007. No sentido de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas sucessivas vezes pelo tempo necessário para a produção da prova, especialmente quando o caso for complexo e a
prova, indispensável, sendo certo que a fundamentação da prorrogação pode manter-se idêntica à do pedido
original, pois a repetição das razões que justificaram a escuta não constitui, por si só, ilicitude. Nesse sentido:
STJ, 5~ Turma, HC 143.805/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 14/02/2012.
81

STJ, 5~ Turma, HC 45.630/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 16/02/2006, DJ 10/04/2006 p. 242. A 5~ Turma do STJ
também considerou legais interceptações telefônicas realizadas, com ordem judicial, pela Coordenadoria de
Inteligência do Sistema Penitenciário (Cispen), órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do
Rio de Janeiro. Para o Min. Jorge Mussi, o ârt. 6º da Lei nº 9.296/96 não pode ser interpretado de forma muito
restritiva, sob pena de se inviabilizarem investigações criminais que dependam de interceptações telefônicas:
STJ, 5~ Turma, HC 131.836/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi,j. 04/11/2010, Informativo nº 454 do STJ. Em outro julgado,
concluiu a 5~ Turma do STJ que o art. 6º da Lei ng 9.296/96 não autoriza a conclusão no sentido de que apenas a
autoridade policial é autorizada a proceder às interceptações telefônicas, sendo plenamente possível que eventual escuta e posterior transcrição das escutas telefônicas sejam feitas por servidores do Ministério Público:
STJ, 5~ Turma, HC 244.554/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/10/2012. O Supremo também admite a
possibilidade excepcional de a policia militar, mediante autorização judicial, sob supervisão do parquet, efetuar
a mera execução das interceptações, na circunstância de haver singularidades que justifiquem esse deslocamento, como, por exemplo, quando houver suspeita de envolvimento de autoridades policias da delegacia
local: STF, 2~ Turma, HC 96.986/MG, Rei. Min. Gilmar Mendes,j.15/05/2012.

82

Na visão do STJ, "não se anula o procedimento por ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar as diligências, ante a ausência de comprovação de prejuízo à parte". (STJ, 5~ Turma, HC 43.234/SP, Rei. Min.
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é obrigatória, o acompanhamento das diligências é facultativo. Afinal, como destinatário final
das investigações, ainda que o Ministério Público não tenha acompanhado as diligências, delas
fatalmente terá conhecimento quando por ocasião da formação de sua opinio delicti.
Na medida em que a polícia investigativa nem sempre dispõe dos meios próprios para captação das comunicações telefônicas, a própria Lei n° 9.296/96 prevê que, para os procedimentos
de interceptação, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às
concessionárias de serviço público (art. 7°).
Em algumas situações, não é possível a gravação das comunicações telefônicas interceptadas. Ademais, há situações em que a determinação judicial não diz respeito à captação das
comunicações telefônicas, limitando-se ao simples controle das chamadas telefônicas, a fim de
se saber quando e para quem o sujeito passivo está efetuando ligações. Daí porque a própria Lei
n° 9.296/96 ressalva que, no caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição (art. 6°, § 1°). A nosso ver, sendo possível a gravação da comunicação, deve o magistrado determiná-la, para posterior transcrição das conversas
interceptadas, pois, somente assim, poderá haver melhor aferição da veracidade da prova, sua
idoneidade técnica c autenticidade da voz, para oportuna valoração do juiz. 83 Caso a gravação
seja efetuada, é importante a preservação dos originais, na medida em que pode haver questionamentos acerca da autenticidade da prova (espectograma da voz).
Caso não seja efetuada a gravação das conversas telefônicas, o conteúdo das conversas será
trazido aos autos por meio de prova testemunhal - os responsáveis pela execução da medida
serão ouvidos como testemunhas. Logicamente, nessa hipótese, o valor probante da prova será
indubitavelmente menor em relação àquele da gravação, mas daí não se pode concluir pela exclusão da prova, devendo o juiz atribuir a ela o que valor que merecer.

13.1. (Des) necessidade ~e degravação integral das gravações efetuadas.
Não há necessidade de degravação integral das gravações efetuadas, desde que assegurado
às partes o acesso à integralidade dos registcos. De se notar que, apesar de o art. 6° da Lei n°
9.296/96 fazer referência à transcrição da comunicação interceptada que puder ser gravada, o
legislador exigiu que o órgão responsável pela medida apresente auto circunstanciado do resultado da interceptação, que deverá conter apenas o resumo das operações realizadas. Ora, ao
final de um procedimento investigatório cujo prazo para a execução da interceptação telefônica
tenha sido sucessivamente prorrogado, é sabido que muitas conversas captadas pouco inreressam
para os faros sob investigação. Para além de ser contraproducente, tomando precioso tempo
das autoridades policiais, a degravação integcal das conversas interceptadas poderia colocar em
risco a inviolabilidade da honra e da vida privada de outras pessoas, que sequer figuram como
investigadas naquele procedimento.
Não por outro motivo, em caso concreto em que houve gravações diárias e ininterruptas
de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses, com mais de quinhentos mil arquivos, concluiu. o Supremo ser suficiente a transcrição literal e integral das gravações em que se
apoiou a denúncia, desde que garantido à defesa o acesso ao meio magnético em que gravadas as
Gilson Dipp, j. 03/11/2005, DJ 21/11/2005 p. 265\.
83

GRINOVER, Ada Pellegrini et a/ii. As nulidades no orocesso penal. Op. cit. p. 176.
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conversas. Só é exigível, portanto, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para
esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice. 84
Há, todavia, precedente recente do Plenário· co Supremo no sentido de que, desde que evidenciada a imprescindibilidade da medida, de carát~r não protelatório, impõe-se a degravação de
mídia eletrônica referente a diálogos telefônicos im~rceprados durante investigação policial, nos
termos do art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.296/96. 85
Não há na lei qualquer exigência no sentido de que a degravação seja submetida à perícia.
Além disso, é desnecessário que a transcrição das gravações resultantes da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais: cuidando-se de tarefa que não exige conhecimentos técnicos
especializados, pode ser realizada pelos próprios pcliciais que atuaram na investigação. 86
Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, não é necessária a realização de perícia para
verificação da autoria dos diálogos se, em um total de 6.000 (seis mil), foram impugnados apenas 3 (três) que, inclusive, foram expungidos pela ~er.tença condenatória sem que se adentrasse
ao mérito da sua autenticidade, porquanto o juiz sentenciante os considerou desin:1uentes para
a solução do caso. 87
Art. 82 A interceptação de comunicação telefôn ca, de qualquer'natureza, ocorrera em autos
apartados, apensados aos autos do inquérito polici3l ou do processo criminal, preserl'ando-se o
sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.
·
Parágrafo único. A apensação somente poderá ~r realizada imediatamente antes do relatório
da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. lO, § 1º) ou na
conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, ~·02 ou 538
do Código de Processo Penal.

84

STF, Pleno, lnq. 2424/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 26,'11/2008, DJe 55 25/03/2010. E tambem: STF, Pleno,
HC 91.207 MC/RJ, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 106 20/09/2007; STJ, 6• Turma, RHC 20.472/DF,
Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24/08/2009 DJe 09/11/2009. No sentido de não ser necessária a
juntada do conteúdo integral das degravações das escc tas telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denjncia c-ferecida: STF, 1• Turma, AI 685.878 AgR/RJ, Rei.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/05/2009, DJe 108 10/05/2009; STJ, 6• Turma, HC 112.993/ES, Rei. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 16/03/2010, DJe 10/05/2010. No sentido de que não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que poss•bilita:lo ao investigado o pleno acesso a tod3s as conversas
captadas, assim como disponibilizada a totalidade do naterial que, direta e indiretamente, à~uele se refira,
sem prejuízo do poder do magistrado em determinar a t·anscrição da integralidade ou de partes do áudio: STF,
Pleno, lnq. 3.693/PA, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 10/04/2J14. Noutro giro, a falta de juntada do cd-rom das gravações das interceptações telefônicas não gera nulidad-e, porque os pacientes tiveram acesso És degravações.
E o agente se defende do conteúdo das gravações e n3o do cd-rom, que é mero instrumento utilizado para
gravar as interceptações telefônicas: STJ, 6• Turma, HC 136.583/RS, Rei. Min. Celso Limongi- Desembargador
convocado do TJ/SP -, j. 02/02/2010, DJe 22/02/2010.

85

STF, Plenário, AP 508 AgR/AP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013. Foram vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes, que considoêravam legítima a degravação parcial, cesde que dado
amplo acesso aos interessados da totalidade da mídia e etrônica.

86

STJ, 5• Turma, HC 66.967/SC, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 14/11/2006, DJ 11/12/2006 p. 402. No sen:ido de que não
há necessidade de identificação dos interlocutores por ">leio de perícia técnica ou de degravaç3o dos diálogos
em sua integridade por peritos oficiais, visto que a Lei
9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido:
STJ, 5• Turma, REsp 1.134.455/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, julgado em 22/02/2011. Com o entendimento de que
a Lei nº 9.296 não exige que a degravação das conver~ 3S interceptadas seja feita por peritos oficiais: STJ, 5'
Turma, HC 136.096/RJ, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima,} 18/05/2010, DJe 07/06/2010.
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14. SEGREDO DE JUSTIÇA.
Prevê o art. 1° da Lei n° 9.296/96 que a interceptação telefônica dependerá de ordem
do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Isso significa dizer que a pessoa
investigada não pode ter conhecimento da realização das diligências, pois, do contrário, seria
totalmente frustrada a possível eficácia desse meio de investigação. Não importa se a medida
cautelar venha a ser autorizada durante as investigações ou durante a instrução processual
penal: a diligência deve ser levada a efeito sob segredo de justiça, única forma de se garantir
sua utilidade.
Finda a medida, abre-se lugar ao contraditório e à ampla defesa com rodos os recursos a
ela inerentes (impugnações e direito à prova, v.g., perícias fonéticas, etc.). Em outras palavras, o
contraditório será exercido posteriormente (contraditório diferido), ou seja, quando concluídas
as diligências pertinentes à interceptação telefônica, ao investigado e a seu defensor deve ser
franqueado o acesso ao comeúdo integral das gravações, a fim de que possam impugnar a prova
produzida, exercendo o direito à ampla defesa.
Mesmo após ser levantado o segredo de justiça para o investigado e seu defensor, todavia,
não é qualquer pessoa que poderá ter acesso ao conteúdo das diligências, gravações e transcrições. Valores constitucionais como um processo justo, o direito à intimidade e à vida privada do
acusado e das pessoas que com ele se comunicaram devem preponderar sobre o direito de que
a rodos seja assegurada a possibilidade de ter acesso ao teor das gravações telefônicas. Não há
falar, portanto, em publicidade externa em relação aos elementos obtidos com a interceptação
telefônica. Daí a própria lei ter tipificado a conduta de realizar interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial
ou com objetivos não autorizados em lei (art. 10).

14.1. Juntada dos autos referentes à interceptação das comunicações telefônicas.
Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação
ao Poder Judiciário, acompanhado de auto circunstanciado (semelhante a um relatório
de um inquérito policial), que deverá conter o resumo das operações realizadas (Lei n°
9.296/96, art. 6°, § 2°), mesmo quando a interceptação não tenha tido êxito. Esse auto
circunstanciado é formalidade essencial à valia da prova resultante de degravações de áudio
e interceptação telefônica, sendo que evemual vício dele constante é considerado causa de
nulidade relativa. 88
Recebidos esses elementos, o Juiz determinará sua autuação em apartado, 89 ficando apensado a·os autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Com o apensamento aos autos do inquérito policial ou
do processo criminal, os elementos obtidos por meio da interceptação telefônica poderão servir
para a formação da opinio delicti do órgão ministerial, bem como influenciar na formação da
convicção do magistrado.
88

STF, 1~ Turma, HC 87.859/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 12/06/2007, DJe 10113/09/2007.

89

Eventual ausência de autos apartados é causa de nulidade relativa: STJ, 5~ Turma, HC 44.169/DF, Rei. Min. Gilson
Dipp, j. 13/09/2005, DJ 03/10/2005 p. 304.

171

Art.8°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

Segundo o art. 8°, parágrafo único, da Lei n° 9.296/96, a apensação somente poderá
ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito
policial ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos
arts. 407, 90 502 91 ou 538 92 do Código de Processo Penal. Há de se ter especial atenção aos dispositivos legais aí citados, na medida em que a reforma processual de 2008 alterou a redação
de todos eles.
A referência feita pelo legislador no art. 8° aos dispositivos acima mencionados demonstra
que a apensação deve se dar somente ao final do processo, ou seja, no momento imediatamente
anterior à prolação da sentença. Em outras palavras, os três dispositivos legais acima citados
dizem que o apensamento somente deve ocorrer após as alegações finais das partes. Tema-se,
assim, preservar com maior eficácia o sigilo das diligências e transcrições, evitando que terceiros
tomem conhecimento do conteúdo das comunica·~ões telefônicas.
Entretanto, se a apensação só deve ocorrer antes da sentença quando a interceptação for
decretada no curso do processo, daí não se pode concluir que o acusado e seu defensor só terão
acesso ao conteúdo da prova nesse momento. Afinal, é óbvio que as partes, antes de apresentarem suas alegações, devem ter acesso à prova obtida pela interceptação telefônica.
Com efeito, se, num primeiro momento, a interceptação telefônica é decretada sem que o
acusado tenha conhecimento (inaudita altera parte), tão logo estejam concluídas as diligências
e transcrições, deve se assegurar à defesa a possibilidade de ter acesso ao conteúdo da interceptação já concluída. Somente assim serão respeitadas as garantias do contraditório e da ampla
defesa (CF, art. 5°, LV). De fato, de nada adiantaria franquear o acesso da defesa à interceptação
somente ao final do processo, quando, então, não mais teria a possibilidade de produzir contraprova para infirmar os elementos probatórios obtidos com a interceptação telefônica.
Portanto, independentemente de a interceptação ter sido decretada durante a fase investigatória ou processual, deve o acusado e seu defensor ter acesso à prova tão logo se considere
que o conhecimenro do resultado da diligência não importará em prejuízo ao prosseguimento
das investigações ou do processo, momento em que poderão efetivar o contraditório (diferido)
e o direito à ampla defesa. Logicamente, não é qualquer advogado que poderá ter acesso às gravações, mas somenre aquele constituído pelo acusado ou nomeado pela autoridade judiciária.93
90

Antes das alterações produzidas pela Lei nº 11.689/08, dispunha o art. 407 do CPP: Decorridos os prazos de que
trata o artigo anterior, os autos serão enviados, dentro de 48 (quarenta e oito horas), ao presidente do Tribunal
do Júri, que poderá ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade inclusive inquirição de testemunhas (art. 209), <;proferirá sentença, na forma
dos artigos seguintes.

91

Antes de ser revogado pela Lei nº 11.719/08, dispunha o art. 502 do CPP: "Findos aqueles prazos, serão os autos
imediatamente conclusos, para sentença, ao juiz, que, dentro em 5 (cinco) dias, poderá ordenar diligências para
sanar qualquer nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Parágrafo único. O juiz
poderá determinar que se proceda, novamente, a interrogatório do réu ou à inquirição de testemunhas e do
ofendido, sem ao houver presidido a esses atos na instrução criminal".
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Antes da modificação determinada pela Lei nº 11.719/08, dispunha o art. 538, caput, do CPP: "Após o tríduo
para a defesa, os autos serão conclusos ao-juiz, que, depois de sanadas as nulidades, mandará proceder às
diligências indispensáveis ao esclarecimento da verdade, quer tenham sido requeridas, quer não, e marcará
para um dos 8 (oito) dias seguintes a audiência de julgamento, cientificados o Ministério Público, o réu e seu
defensor".
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No sentido de assegurar à defesa amplo acesso aos dados da interceptação telefônica a partir do momento em
que designado o interrogatório policial dos investigados: STF, 1• Turma, HC 92.331/PB, Rei. Min. Marco Aurélio,
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14.2. Impugnação da defesa.
Ao ter acesso ao resultado da diligência, a defesa pode arguir a licitude ou ilicitude da
prova, hipótese em que poderá requerer seu de.;emranhamento dos autos, com fundamento no
art. 157, caput, do CPP. Poderá discutir também a idoneidade técnica da operação de interceptação, a autenticidade da prova documen:al, a própria identificação da voz etc.
Quanto ao valor probatório do resultado da interceptação, a questão insere-se no momento
probatório da valoração pelo juiz, nada ter, do ::. ver com a admissibilidade da prova. O problema
envolve a autenticidade das reproduções :necânicas e não é diverso do que se coloca em relação
a outras fontes de prova do mesmo gênero. Se a pessoa a quem a conversa é atribuída não a
reconhecer como sua, pode ser necessári:t ~' realização de exame pericial, com a comparação
do espectagrama da voz - técnica de comparação das vozes - para a análise das vozes e sua
comparação.
Nesses casos, quando o investigado r.ega ser sua a voz captada, a confirmação pode ser
feita por outros meios de prova além do cspectograma da voz. Como observa Ana Brasil Rocha,
"apesar da negativa do acusado, pode-se co::1fi::mar por outras formas que as conversas captadas
foram por ele mantidas, como, por exemplo, ?Or meio de diligências concomitantes à interceptação em que se busca a identificação do i::.terlocutor, seja pela obtenção dos dados e registros
cadastrais, seja por meio do serviço de ime~lg·~ncia que consegue identificá-lo pelo apelido, pela
forma como ele chama outras pessoas d.~ seu convívio que surgem nas escutas telefônicas, pelo
lugar que frequenta ou até mesmo pela at:)ree::1são do aparelho telefônico na posse do investigado. Enfim, seja qual for a diligência realinda, se por outra forma puder ser confirmado que o
investigado de fato era o interlocutor das conversas captadas, a perícia da voz tOrna-se absolutamente desnecessária". 94
Art. 92 A gravação que r~ão interessar à p-ova será inutilizada por decisão judicial, durante o
inquérito, a instrução processual ou após esta. em virtude de requerimento do Ministério Público
ou da parte interessada.
Parágrafo único. O incidente de inutlização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu repr:sentante legal.

15. INCIDENTE DE INUTILIZAÇÁO DA GRAVAÇÃO QUE NÃO INTERESSAR AO PROCESSO.
Ao longo da execução das diligências relativas à interceptação telefônica, serão objeta
de gravação uma infinidade de comunio:ações que não guardam qualquer pertinência com
a prova almejada. Verificada, assim, a imprestabilidade dessas gravações, deve a autoridade
judiciária determinar sua inutilização, preservando-se o direita à intimidade e à vida privada
das pessoas cujas conversas foram gravadas, mas cujo conteúdo não interessa à situação objeta
de investigação.
j. 18/03/2008, DJe 142 31/07/2008.
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Crime organizado. Coordenadores: MESSll, A~a Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães. São Paulo: Editora
Saraiva, 2012. p. 338-339.
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O requerimento para a inutilização das gravações pode ser formulado pelo Ministério Público ou pela parte interessada, aqui compreendida como qualquer pessoa que demonstre legítimo interesse na destruição das gravações, seja o investigado ou mesmo um terceiro que tenha se
comunicado com o sujeito passivo da interceptação. Esse requerimento pode ser formulado no
curso das investigações ou durante a instrução processual.
Como dispõe a própria lei, deve haver uma decisão judicial determinando a inutilização da
gravação, sendo que, a nosso ver, a destruição somente será possível após a preclusão da referida
decisão, sendo facultado ao Ministério Público e à parte interessada acompanhar o incidente de
inutilização.
Contra a decisão que defere (ou não) a inutilizaçáo da gravação, o recurso adequado será
o de apelação, já que se trata de decisão com força de definitiva não listada no rol do art. 581
do CPP. Em relação ao terceiro, que também tem interesse na destruição das gravações de
conversas impertinentes e irrelevantes para a prova, caso seu pedido não seja atendido pelo juiz,
poderá impetrar mandado de segurança contra o aro jurisdicional que indeferir sua pretensão à
preservação da intimidade.
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial' ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

16. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS OU DE VIOLAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU COM OBJETIVOS NÁO AUTORIZADOS EM LEI.
Para além de regulamentar o procedimento referente à interceptação telefônica, a Lei n°
9.296/96 também tipificou em seu art. 10 o crime de imerceptação ilegal e a quebra de segredo
de Justiça. Na verdade, são três condutas delituosas distintas, rodas punidas exclusivamente a
tÍtulo doloso, a saber:
a) realização de interceptação sem autorização judicial: para a caracterização desse delito, basta a captação ilegal da comunicação telefônica (de informática ou telemática) alheia sem
o conhecimento dos comunicadores, sendo desnecessário que as informações sejam divulgadas.
Não haverá crime se a gravação telefônica for feita por um dos comunicadores, sem o conhecimento do outro interlocutor, já que o tipo penal faz referência expressa apenas à interceptação. No entanto, apesar de a gravação clandestina não caracterizar o crime do art. 10 da Lei
n° 9.296/96, a posterior revelação do conteúdo da comunicação pode configurar o crime do
art. 153 do Código Penal. Na hipótese de uma mesma pessoa realizar a interceptação telefônica
ilegal e, na sequência, divulgar seu conteúdo, haverá crime único do art. 10, já que, por força do
princípio da consunção, o crime do art. 151, § 1°, II, do CP, deve ser tratado como mero exaurimento da conduta antecedente, já que não implica nova lesão ao bem jurídico tutelado, mas
sim mero incremento da lesão já sofrida. 95 Trata-se de crime comum, já que qualquer pessoa pode
95
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Segundo Nucci (Op. cit. Vol. 1, p. 386), "coexistem os tipos penais do art. 10 da Lei 9.296/96 e o referido art. 151,
§ 12, 11, do CP. Aquele cuida dos agentes da interceptação ou dos que violaram o segredo de justiça. Este trata

LEI No 9.296/96 -INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA

Art. 10

realizar interceptação de comunicações telefônicas sem autorização judicial. Para a tipificação
do delito, a interceptação telefônica deve ser feita sem autorização judicial. O crime consuma-se
no exato momento em que o agente toma conhecimento da comunicação alheia, pouco importando o conteúdo das conversas e o fato de ter havido (ou não) a gravação das comunicações
interceptadas;
b) realização de interceptação com objetivos não autorizados em lei: ao contrário da
hipótese anterior, a interceptação neste caso é realizada com prévia autorização judicial, porém
com a finalidade de atingir objetivos não autorizados em lei, ou seja, a medida é levada a efeito com patente desvio de finalidade (v.g., infidelidade matrimonial, fins político-partidários).
Logo, se houver autorização judicial para uma interceptação das comunicações telefônicas (de
informática ou telemática) com objetivos diversos daqueles estabelecidos na Constituição Federal e na Lei n° 9.296/96 - para fins de investigação criminal ou instrução processual penal -,
este desvio de finalidade será punido com as sanções previstas no art. 10, quais sejam, reclusão,
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Nos mesmos moldes que a figura anterior, também se
trata de crime comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa (v.g., autoridade policial,
Promotor de Justiça, e até mesmo o próprio juiz);
c) quebra de segredo de justiça: nos comentários ao art. 8° da Lei no 9.296/96, vimos que deve ser preservado o sigilo das diligências, gravações e transcrições referentes às
interceptações telefônicas. Logo, se alguém infringir, violar ou transgredir este segredo de
justiça imposto por lei, deverá responder pelo crime do art. 10. Ao contrário das hipóteses
anteriores, cuida-se de crime próprio, vez que o sujeito ativo do delito só pode ser aquele que,
legitimamente, tomou conhecimento de uma interceptação telefônica (ou de seu resultado)
em virtude do exercício de cargo (v.g., autoridade policial, Promotor de Justiça e Juiz), função
(v.g., perito) ou profissão (v.g., empregado das concessionárias de telefonia requisitado para a
execução da interceptação telefônica). Não se trata de crime funcional, porquanto o sujeito
ativo não precisa ser necessariamente funcionário público. Com efeito, o próprio advogado do
acusado pode responder pelo crime sob comento, desde que seja responsável pela divulgação
indevida das comunicações interceptadas. Trata-se, pois, de norma especial em relação aos
arts. 154 e 325 do Código Penal. Consuma-se o crime no momento exato em que o agente
revela a terceiros a existência de uma interceptação telefônica, violando o segredo externo e a
publicidade restrita a que se refere o art. 8° da Lei n° 9.296/96, ou quando revela o conteúdo
das gravações e transcrições realizadas.
Como o art. 10 da Lei n° 9.296/96 não faz qualquer ressalva, cuida-se de crime de ação
penal pública incondicionada. Pelo menos em regra, compete à Justiça Estadual Comum julgar
e processar o delito de interceptação telefônica sem autorização judicial, pois não se evidencia
ofensa a bens, serviços ou interesses d<t União, suas autarquias, ou empresas públicas.96 Evidentemente, se ~ crime for perpetrado por funcionários públicos federais no exercício da função, o
processo e julgamento do feito deve ficar a cargo da Justiça Federal, tal qual disposto na súmula
n° 254 do extinto Tribunal Federal de Recursos ("Compete à Justiça Federal processar e julgar

dos terceiros que tomaram ciência da conversa de outros, mantida ao telefone, narrando-a a outras pessoas.
Vale dizer, o art. 10 destina-se ao interceptador ou a quemyiola, diretamente, o sigilo imposto pela Justiça. O
art. 151, § 10, 11, do CP, envolve os demais agentes divulgadores do que deveria ser mantido em segredo".
96

STJ, 3ª Seção, CC 98.890/SP, Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/02/2009.
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os delitos praticados por funcionário público federal, no exercício de suas funções e com estas
relacionadas").
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1996

17. DIREITO INTERTEMPORAL E LEI No 9.296/96.
Durante anos, reivindicou-se no Brasil a regulamentação da interceptação telefônica, na
medida em que o preceito do inciso XII do art. 5c da Constituição Federal não era considerado
autoaplicável. De faro, a partir do momento em que a Constituição Federal facultara a quebra
do sigilo das comunicações telefônicas "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5°, XII), tornara-se
indispensável a existência de estatuto jurídico específico para as interceptações telefônicas.
Estávamos diante de uma reserva legal, aliás, reserva legal qualificada, porque o constituinte não só estabeleceu a necessidade de uma lei para se admitir a restrição ao sigilo das comunicações telefônicas, como também fixou algumas exigências mínimas (fins de investigação
criminal ou instrução penal e ordem judicial). Assim, em 25 de julho de 1996, entrou em vigor
a Lei n° 9.296/96.
Em relação ao art. 10 da Lei n° 9.296/96, novatio legis incriminadora que versa sobre o
delito de realização de interceptação telefônica ou quebra de segredo da Justiça sem autorização
judicial, dúvidas não restam quanto à aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (CF, art. 5°, XL), estando o âmbito de incidência da novel figura delituosa limitado
aos fatos ocorridos a partir de 25 de julho de 1996.

À exceção do art. 10 da Lei n° 9.296/96, dispositivo de natureza penal, ao qual se aplica a
regra de direito intertemporal do art. 5°, XL, da Constituição Federal, os demais dispositivos
da Lei no 9.296/96 têm natureza genuinamente processual, não afetando o direito de liberdade
do agente. Em relação a eles, incide o princípio da aplicação imediata (tempus regit actum), nos
exatos termos do art. 2° do CPP.
Logo, mesmo que o crime tivesse sido cometido ames de 25 de julho de 1996, seria possível a determinação da interceptação telefônica, seja _no curso da investigação criminal, seja no
curso da instrução processual penal, desde que a autorização judicial fosse determinada após a
vigência e nos exatos termos da Lei n° 9.296/96. Isso não significa dizer, todavia, que a Lei n°
9.296/96 teve o condão de convalidar ou legitimar interceptações telefônicas autorizadas em
momento anterior à sua vigência. 97
Apesar de a Constituição Federal de 1988 (art. 5°, XII) ter autorizado que a lei dispusesse
sobre a interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, a lei específica sobre o assunto só entrou em vigor quase 8 (oito) anos depois, em 25/07/96
97
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No mesmo sentido: v. Damásio E. de Jesus, Interceptação de comunicações telefônicas, RT 735, p. 458-473.
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(Lei n° 9.296/96). Durante esse período, e mesmo antes da vigência da Constituição Federal,
foi usado como permissivo para interceptações telefônicas o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n° 4. 117/62), cujo art. 57, inciso li, alínea "e", previa que não constituiria violação de
telecomunicação o conhecimento dado ao juiz competente, mediante requisição ou intimação
deste.
Não obstante o dispositivo do Código Br:asileiro de Telecomunicações, sempre prevaleceu
nos Tribunais Superiores o entendimento de que tal dispositivo não fora recepcionado pela
Constituição Federal. Por força do art. ) 0 , XII, da Magna Carta, era necessária a edição de
lei específica para que, nas hipóteses e na form.z que a lei estabelecesse, pudesse o juiz autorizar
a interceptação de comunicações telefônicas t:Jara fins de investigação criminal ou instrução
processual penal. 98
Com efeito, em virtude do art. 5°, XII, da Constituição Federal, a interceptação das comunicações telefônicas só poderia ser determinada se presentes três requisitos: a) ordem judicial autorizadora; b) finalidade de colheita de evidências para instruir investigação criminal ou processo penal; e c) existência de lei específica prevendo as hipóteses em que a quebra será permitida. À
exceção do primeiro requisito, que se refere à necessidade de autorização judicial, os demais não
estavam presentes enquanto não editada a Lei n° 9.296/96, faltando, assim, a disciplina da duração das interceptações, da realização da gra·.-ação, da introdução do seu resultado como meio
de prova, da documentação e registro das op-::raçóes, da comunicação ao juiz competente, do
processamento do contraditório, da possibilidade de impugnação da autenticidade da conversa,
da identidade da voz, etc.
Logo, se o art. 57, inciso li, alínea ~e", da Lei n° 4.117/62 foi tido como não recepcionado
pela Constituição Federal, todo e qualquer elemento probatório colhido com base em interceptação telefônica judicialmente autorizada em momento anterior à vigência da Lei n° 9.296/96
foi considerado como prova ilícita, assim como as provas dele decorrentes (teoria dos frutos da
árvore envenenada), in verbis: "O art. 5°, XII, da Constituição, que prevê, excepcionalmente,
a violação do sigilo das comu~icaçóes telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não é autoaplicável: exige lei que estabeleça as hipóteses e a forma que
permitam a autorização judicial. Precedentes. a) Enquanto a referida lei não for editada pelo
Congresso Nacional, é considerada prova ilícita a obtida mediante quebra do sigilo das comunicações telefônicas, mesmo quando haja ordeo judicial (CF, art. 5°, LVI). b) O art. 57, li, a, do
Código Brasileiro de Telecomunicações não foi recepcionado pela atual Constituição (art. 5°,
XII), a qual exige numerus clausus para a defi:1ição das hipóteses e formas pelas quais é legítima
a violação do sigilo das comunicações telefônicas". 99
98

Como observa Luiz Flávio Gomes, "no que concerne especificamente ao mencionado inciso XII, aliás, para além
da pura legalidade, a doutrina nele vislumbra a exigência de uma "reserva legal qualificada" (qualifizierter
Gesestzesvorberalt), isto é, não só era preciso uma lei para limitar o direito ao sigilo nas comunicações telefônicas, senão, sobretudo, fazia-se necessário sua estrita vinculação aos requisitos estabelecidos na constituição (finalidade, formas, hipóteses). Lei qualificada, portanto, é a que deve atender a uma série de exigências
vinculantes (impostas por outra norma jurídica, normalmente de cunho constitucional)". (Legislação criminal
especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 412).
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STF, Tribunal Pleno, HC 72.588/PB, Rei. Min. Maurfcio Corrêa, j. 12/06/1996, DJ 04/08/00. No mesmo sentido:
STF, Tribunal Pleno, HC 69.912/RS, Rei. Min. Sepulveda Pertence, j. 16/12/1993, DJ 25/03/1994; STF, 2~ Turma,
HC 74.116/SP, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. 05/11/1996, DJ 14/03/1997; STF, 2' Turma, HC 81.494/SP, Rei. Min.
Maurício Corrêa, j. 05/03/02, 0!12/04/02; STJ, 5' Turma, REsp 225.450/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 15/02/2000,
DJ 08/03/2000, p. 145.
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LEI No 12.830/13
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
CONDUZIDA PELO DELEGADO DE
POLÍCIA
Art. 12 Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.

1. ORIGEM E OBJETO DA LEI No 12.830/13.
Infelizmente, o Brasil tem se tornado, nos últimos anos, refém de disputas institucionais
e corporativas entre a Polícia e o Ministério Público. Por conta disso, duas instituições que, em
tese, deveriam trabalhar em conjunto com o objetivo de buscar uma persecução penal mais
eficiente são colocadas em lados opostos, o que, de certa forma, acaba contribuindo para o aumento da criminalidade no país.
Como a Constituição Federal veda o exercício de atividades político-partidárias por parte
dos membros do Ministério Público (CF, art. 128, § 5°, li, "c"), e não o faz em relação aos Delegados de Polícia; é crescente o grau de influência da Polícia junto ao Congresso Nacional. Essa
força de ingerência culminou com a proposta de Emenda Constitucional n° 37, que pretendia
conferir exclusividade à Polícia para a investigação criminal. No entanto, como resultado da
onda de protestos populares que se espalharam pelo país a partir de junho de 2013, o Congresso
Nacional foi obrigado a rejeitar a PEC n° 37, pelo menos por ora. Diante do insucesso da PEC 37,
surge, então, a Lei n° 12.830/13, que passa a dispor sobre a investigação criminal conduzida pelo
Delegado de Polícia.
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

2. FUNÇÕES DE POLÍCIA ADMIN[STRATIVA, JUDICIÁRIA E INVESTIGATIVA.
De acordo com Julio Fabbrini Mirabete, "a Polícia, instrumento da Administração, é uma
instituição de direito público, destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida
dos recursos de que dispõe, a paz pública ou a segurança individual". 1 Segundo a doutrina majoritária, são atribuídas à Polícia duas funções precípuas:
a) Polícia Administrativa: trata-se de atividade de cunho preventivo, ligada à segurança,
visando impedir a prática de atos lesivos à sociedade;
b) PolíciaJ~diciária: cuida-se de função de caráter repressivo, auxiliando o Poder Judiciário. Sua atuação ocorre depois da prática de uma infração penal e tem como objetivo precípuo
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Processo penal.
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ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 57.
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colher elementos de informação relativos à materialidade e à autoria do deliro, propiciando que o
titular da ação penal possa dar início à persecução penal em juízo. Nessa linha, dispõe o art. 4°,
caput, do CPP, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de
suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
Conquanto a doutrina, em sua maioria, faça referência à Polícia Judiciária como aquela à
qual é atribuída a função de apurar as infrações penais e sua autori~, comungamos do entendimento de que funções de polícia judiciária não se confundem com funções de polícia investigativa. A despeito do teor do art. 4°, caput, do CPP, a Constituição Federal deixa clara a diferença
entre funções de polícia judiciária e funções de polícia investigativa. Basta perceber que, ao se
referir às atribuições da Polícia Federal, a Carta Magna diferencia as funções de polícia investigativa, previstas no art. 144, § ! 0 , I e I!, das funções de polícia judiciária (CF, art. 144, § 1°,
inciso IV). Com efeito, enquanto os incisos I e II do§ 1° do art. 144 da Carta Magna outorgam
à Polícia Federal atribuições para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, bem como prevenir e reprimir o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, o inciso IV estabelece que a Polícia Federal destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária
da União. Ora, veja-se que a função investigativa está descrita nos dois primeiros incisos, de
maneira distinta das funções de polícia judiciária. Seguindo a mesma linha, o art. 144, § 4°, da
Constituição Federal, prevê que a Polícia Civil tem funções de polícia judiciária e de apuração de
infrações penais. Veja-se que há uma clara distinção entre funções de polícia judiciária e funções
de apuração de infrações penais.
Na esteira da Constituição Federal, a Lei n° 12.830/13 também parece distinguir as atribuições de polícia judiciária e polícia investigativa. A propósito, basta atentar para a redação do
art. 2°, caput, da referida Lei, que dispõe que as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
Como se percebe, a Constituição Federal e a Lei n° 12.830/13 estabelecem uma distinção
entre as funções de polícia judiciária e as funções de polícia investigativa. Destarte, por funções
de polícia investigativa devem ser compreendidas as atribuições ligadas à colheita de elementos
informativos quanto à autoria e materialidade das infrações penais. A expressão polícia judiciária está relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo as ordens judiciárias relativas à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, condução co~rcitiva de
testemunhas, etc. Por se tratar de norma hierarquicamente superior, deve, então, a Constituição
Federal, prevalecer sobre o teor do Código de Processo Penal (art. 4°, caput). 2
Veja-se, então, que uma mesma Polícia pode exercer diversas funções. A título de exemplo,
quando um Policial Militar anda fardado pelas ruas, age no exercício de funções de polícia
administrativa, já que atua com o objetivo de evitar a prática de delitos. Por sua vez, supondo
a prática de um crime militar por um policial militar do Estado de São Paulo, as investigações
do delito ficarão a cargo da própria Polícia Militar em questão, cujo encarregado do Inquérito
2

Nesse sentido: FEITOZA, Denilson. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 7• ed. Niterói/R!: Editora

lmpetus, 2010. p. 173.
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Policial Militar agirá no exercício de função de polícia investigativa. Por último, segundo o
art. 8°, "c", do CPPM, incumbe à polícia judiciária militar cumprir os mandados de prisão
expedidos pela Justiça Militar, atribuição esta inerente às funções de polícia judiciária militar.
Apesar de acreditarmos que a Constituição Federal estabelece uma distinção entre polícia
judiciária e polícia investigativa, somos obrigados a admitir que ainda prevalece na doutrina e
na jurisprudência a utilização da expressão polícia judiciária para se referir ao exercício de atividades relacionadas à apuração da infração penal. Basta atentar para o teor da súmula vinculante
n° 14 do Supremo: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados en: procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 3
Independentemente dessa discussão, é cer:o dizer que as atividades investigatórias devem
ser exercidas precipuamente por autoridades policiais, sendo vedada a participação de agentes
estranhos aos quadros policiais, sob pena de violação do art. 144, § 1°, IV, da CF/1988, da Lei
n° 9.883/1999, e dos arts. 4° e 157 e parágrafos do CPP. Por isso, os Tribunais vêm considerando que a execução de atos típicos de polícia investigativa como monitoramento eletrônico e
telemático, bem como ação controlada, por agentes de órgão de inteligência (v.g., ABIN) sem
autorização judicial, acarreta a ilicitude da provas assim obtidas.'

2.1. Natureza jurídica das funções de Polícia Judiciária e lnvestigativa.
Pelo menos até o advento da Lei n° 12.830/13, havia quem dissesse que as funções desempenhadas por um Delegado de Polícia não poderiam ser classificadas como jurídicas, sob o
argumento de que se tratava de atividades materiais de segurança pública, consoante disposto
no art. 144 da Constituição Federal.
Ora, se levarmos em consideração que o cargo de Delegado de Polícia é privativo de bacharel em Direito (Lei n° 12.830/13, art. 3°) e que o exercício de suas funções guarda relação direta
com a aplicação concreta de normas jurídicas aos fatos que lhe são apresentados, como ocorre,
por exemplo, com a lavratura de auto de prisão em flagrante, indiciamento, representação por
decretação de medidas cautelares, é no mínimc estranho admitir que o exercício de tais funções
não tenha natureza jurídica. Daí a importância do art. 2°, caput, da Lei !1° 12.830/13, que deixa
3

Perceba-se que a súmula não preza por uma terminologia muito apurada. Afinal, faz menção à competência
de órgão de polícia judiciária, quando se sabe que competência é a medida e o limite da jurisdição, parcela do
poder de julgar outorgada aos juízes. Trata-se, portanto, de expressão inapropriada para se referir à parcela de
poder distribuída às autoridades administrativas, tecnicamente chamada de atribuição. No sentido da distinção
entre função de polícia judiciária e polícia investigativa, confira-se: STJ, 6• Turma, REsp 332.172/ES, Rei. Min.
Hamilton Carvalhido, Dje 04/08/2008.

4

STJ, s• Turma, HC 149.250/SP, Rei. Min. Adil~on Vieira Macabu - Desembargador convocado do TJ/RJ -,
j. 07/06/2011, DJe 05/09/2011. Além de instituir o Sistema Brasileiro de Inteligência, a Lei nº 9.883/99 também
criou a Agência Brasileira de Inteligência, à qual compete: I -planejar e executar ações, inclusive sigilosas,
relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da R~pública; 11- planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e
à segurança do Estado e da sociedade; 111- avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; IV
-promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência (art. 42). Por isso, no julgado acima referido,
referente à operação "Satiagraha", o STJ considerou irregular a participação de dezenas de funcionários da
ABIN e de ex-servidor do SNI em investigação conduzida pela Polícia Federal.
1 s:t1

Art. 2°

, LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTAO!' -Renato Brasileiro de Lima

evidente que as funções de polícia judiciária e a apuraçã;) das infrações penais exercidas pelo
Delegado de Polícia são de natureza jurídica.
Se se trata de atividade jurídica, é evidente que, para fins de investidura no cargo de Delegado de Polícia, é indispensável que o agente seja bacharel em Direito. Nesse contexto, consoante disposto no art. 2°-B da Lei n° 9.266/96, acrescentadc• pela Lei n° 13.047/14, o ingresso no
cargo de Delegado de Polícia Federal, realizado medi;;.nte concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, é privativo de bacharel em Direito e
exige 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato de posse.

2.2. Exclusividade do Estado para o exercício da atividade policial.
O art. 2°, caput, da Lei n° 12.830/13, também dis?óc expressamente que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são essenciais
e exclusivas do Estado, o que significa dizer que o Esta-de não pode transferir o exercício dessas
funções à iniciativa privada. Em sentido semelhante, o art. 2°-A, parágrafo úr.ico, da Lei n°
9.266/96, acrescentado pela Lei n° 13.047/14, dispõe que os ocupantes do cargo de Delegado de
Polícia Federal, autoridades policiais no âmbito da palíci:1 judiciária da União, sáo responsáveis
pela direção das atividades do órgão e exercem funç~o de natureza jurídica e policial, essencial
e exclusiva de Estado. 5
Apesar de o art. 2°, caput, da Lei n° 12.830/1:3, d;spor que tais funções são essenciais e
exclusivas do Estado, daí não se pode concluir que a investigação criminal seja uma atividade
exclusiva das Polícias Civil e Federal. Com efeito, o art. 4°, parágrafo único, da CPP, que permanece em pleno vigor, acentua que a atribuição para a apuração das infrações penais e de sua
autoria não excluirá a de autoridades administrativas, ú Ju~m por lei seja cometida a mesma função.
Há diversos órgãos que também podem desenvolver advidades investigatórias criminais, como,
por exemplo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o próprio
Ministério Público. Na mesma linha, o art. 2°, caput, de. Lei n° 12.830113, não impede a realização de investigações criminais defensivas. 6
§ 12 Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridad-: policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro prccedimento previsto em lei, que tem como
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidad-: e da autoria das infrações penais.

5

A Lei nº 13.047/14 também acrescentou o art. 2º-C à Lei n• 9.266/96, segundo o qual o cargo de Diretor Geral
da Polícia Federal, nomeado pelo Presidente da República, é pr vativo de delegado de Polícia Federal integrante
da classe especial.

6

Segundo André Boiani e Azevedo e Édson Luís Baldan, a inv<õsti.~ação defensiva pode ser dennida como "o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvid·o en qualquer fase da persecução criminal, inclusive
na ante judicial, pelo defensor, com ou sem assistência dE o:orsulente técnico e/ou investigador privado auto·
rizado, tendente à coleta de elementos objetivos, subjetivos E documentais de convicção, no escopo de construção de acervo probatório lícito que, no gozo da parcialicad~ constitucional deferida, empregará para pleno
exercício da ampla defesa do imputado em contraponto a .nve;tigação ou acusações oficiais. (A preservação do
devido processo legal pela investigação defensiva [ou do direit'J de defender-se provando}, Boletim do IBCCrim,
nº 137, p. 07).
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3. CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA.
Procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pelo Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, o inquérito policial consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a
colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim
de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer
os fatos delituosos relatados na notícia de crime, fornecendo subsídios para o prosseguimento ou
o arquivamento da persecução penal. De seu caráter instrumental sobressai sua dupla função:
a) preservadora: a existência prévia de um inquérito policial inibe a instauração de um processo
penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado; b) preparatória: fornece elementos de informação para que o titular da
ação penal ingresse em juízo, além de acautelar meios de prova que poderiam desaparecer com
o decurso do tempo.
Para fins de instauração de um inquérito policial, não há necessidade de prévia autorização judicial, independentemente da natureza do delito. Não por outro motivo, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal se viu obrigado a deferir, em parte, pedido de medida cautelar em
ação direta de inconstitucionalidade, para suspender, até julgamento final da ação, a eficácia do
art. 8° da Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral ("O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de
prisão em flagrante"). Ora, uma resolução do TSE não pode contrariar a lei, nem tampouco a
Constituição Federal, seja exigindo, em matéria eleitoral, o que a lei não exigira ou proibira, seja
distinguindo onde o próprio legislador não distinguira. 7
O art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.830/13, demonstra que a autoridade policial a que se refere
a legislação processual penal é o Delegado de l?olícia, que deve conduzir as investigaçóes criminais por meio de inquéritos policiais ou outros procedimentos investigatórios de atribuição
da Polícia. Por conseguinte, admitida a possibilidade de outros órgãos realizarem investigaçóes
criminais, deverão fazê-lo por meio de instrumental diverso.

É o que ocorre, por exemplo, com o Ministério Público, que não tem atribuição para presidir o inquérito policial, usurpando atribuição exclusiva do Delegado de Polícia, 8 o que, no entanto, não significa dizer que o Parquet não tenha atribuiçóes para realizar investigaçóes criminais. Na verdade, a investigação criminal pode ser levada adiante pelo órgão ministerial através
do denominado procedimento investigatório criminal, instrumento de natureza administrativa
e inquisitorial, instaurado e presidido por um membro do Ministério Público com atribuição
criminal, que tem como finalidade apurar a ocorrência de infraçóes penais, de natureza pública,
STF, Pleno, ADI 5.104 MC/DF, Rei. Min. Roberto Barroso, j. 21/05/2014.
8

Como já se pronunciou a 2~ Turma do STF, a Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, VIII). Porém, a norma constitucional não contemplou a possibilidade de o parquet realizar e presidir inquérito policial. Portanto, não cabe
aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de áutoria de crime, mas apenas requisitar diligência nesse sentido à autoridade policial. (STF, 2~ Turma, RHC 81.326/DF, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 06/05/2003,
DJ 01º/08/2003).
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servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva
ação penal (art. 1° da Resolução n° 13 do Conselho Nacional do Ministério Público). 9
§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

4. DISCRICIONARIEDADE DO DELEGADO DE POLÍCIA NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO.
Ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser observado, o inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela auroridade policial, que deve determinar
o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Os arts. 6° e 7° do CPP contemplam um rol exemplificativo de diligências que podem
ser determinadas pela autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração
penal: conservação do local do faro delituoso, até a chegada dos peritos criminais; apreensão dos
instrumentos e objetos que tiverem relação com o fato; colheita de rodas as provas que servirem
para o esclarecimento do faro e suas circunstâncias; oitiva do ofendido; oitiva do indiciado;
reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; exame de corpo de delito e quaisquer outras
perícias; identificação do indiciado; averiguação da vida pregressa do indiciado; e reconstituição
do fato delituoso.
Conquanto tais dispositivos enumerem várias diligências que podem ser determinadas pela
autoridade policial, daí não se pode concluir que o Delegado de Polícia esteja obrigado a seguir
uma marcha procedimental preestabelecida. Tem-se aí apenas uma sugestão das principais medidas que devem ser adotadas pela autoridade policial, o que não impede que o Delegado de
Polícia defina estratégia e diligências diversas para a apuração da infração penal.
Discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei. Se a autoridade policial ultrapassa esses limites, sua atuação passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei.
Logo, não se permite ao Delegado de Polícia a adoção de diligências investigatórias contrárias à
Constituição Federal e à legislação infraconstimcional. Portanto, quando o art. 2°, § 2°, da Lei
n° 12.830/13, dispõe que cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos, há de se lembrar que cerras diligências investigatórias demandam prévia aurorização judicial, sujeiras que estão à denominada cláusula de
reserva de jurisdição (v.g., prisão temporária, mandado de busca domiciliar). Assim, apesar de o
delegado de polícia ter discricionaricdade para avaliar a necessidade de interceptação tele~ônica,
não poderá fazê-lo sem autorização judicial. Nos mesmos mold~s, por ocasião do interrogatório
policial do investigado, deverá adverti-lo quanto ao direito ao silêncio (CF, art. 5°, LXIII).
Nessa linha, especial atenção deve ser dispensada ao art. 14 do CPP, que prevê que "o
ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que
9

A constitucionalidade da Resolução n" 13 do Conselho Nacional d~·MP foi contestada pela Ordem dos Advogados do Brasil, na ADI nº 3.836, que ainda não foi apreciada. O STF deverá proferir, em breve, decisão definitiva
acerca da possibilidade de o Ministério Público presidir investigações criminais, porquanto houve o reconhecimento de repercussão geral em Recurso Extraordinário referente ao assunto: STF, Pleno, RE 593.727/MG, Rei.
Min. Cezar Peluso. Para mais detalhes acerca da atribuição do Ministério Público para realizar investigações
criminais, remetemos o leitor ao nosso Curso de Processo Penal.
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será realizada, ou náo, a juízo da autoridade". Interpretação gramatical do referido dispositivo
poderia levar à conclusão de que fica ao puro alvedrio da autoridade policial determinar, ou
não, eventuais diligências requeridas pelo investigado. Não obstante, essa discricionariedade da
autoridade policial não tem caráter absoluto, sobretudo se considerarmos que o próprio art. 184
do CPP estabelece que, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial
negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
Portanto, supondo que o delegado de polícia não tenha determinado a realização do exame
de corpo de delito, malferindo a regra do art. 6°, VII, do CPP, o art. 14 c/c art. 184, ambos
do CPP, não deixam dúvidas de que a autoridade policial não poderá negar a perícia requerida
pelo investigado quando se tratar de exame destinado a comprovar a materialidade do delito.
Entende-se, pois, que a autoridade policial não pode negar o requerimento de diligências que
guardem importância e correlação com o esclarecimento dos fatos. Admite-se, a contrario sensu,
o indeferimento de medidas inúteis, protelatórias ou desnecessárias, o que, por cautela, deve ser
feito motivadamente.
De todo modo, caso uma diligência requerida pela defesa à autoridade policial não tenha
sido realizada, assiste ao advogado a possibilidade de reiterar sua solicitação perante o juiz ou
o Ministério Público, que poderão, então, requisitar sua realização à autoridade policial. Nessa
linha, em caso concrero em que o requerimento formulado pelo investigado para oitiva de testemunhas e quebra de seu sigilo telefônico foi indeferido pela autoridade policial, concluiu a Ga
Turma do STJ ser cabível a impetração de habeas corpus com o objetivo de assegurar o cumprimento das referidas diligências, até mesmo de modo a se evitar apressado e errôneo juízo acerca
da responsabilidade do investigado. 10

4.1. Requisições ministeriais.
A legislação processual penal confere ao Delegado de Polícia discricionariedade para conduzir a investigação criminal por meio de inquérito policial, podendo, para tanto, requisitar perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos faros (Lei n° 12.830/13,
art. 2°, §§ 2° e 3°).
Essa discrionariedade, rodavia, não é absoluta, sofrendo evidente mitigação diante de
eventual requisição ministerial. Se o Ministério Público é o titular da ação penal pública (CF,
art. 129, 1), sendo, portanto, o destinatário, por excelência, dos elementos de informação produzidos no curso da investigação policial, não se pode negar ao Parquet a possibilidade de
requisitar diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti. Esse poder de requisição
deriva diretamente da Constituição Federal: dentre as funções institucionais do Ministério Público, consta do art. 129, VIII, da CF, a possibilidade de requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, indicados os fundamenros jurídicos de suas manifestações
processuais. Na mesma linha, consoante disposro no art. 13, 11, do CPP, que não foi revogado
pela Lei n° 12.830/13, incumbe à autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz
ou pelo Ministério Público.
Requisição é a exigência para a realização de algo, fundamentada em lei, e não se confunde
com ordem, porquanto o Promoror de Justiça e nem mesmo o Juiz são superiores hierárquicos
do Delegado de Polícia, razão pela qual não podem lhe dar ordens. Na verdade, o Delegado de
10

STJ, 6• Turma, HC 69.405/SP, Rei. Min. Nilson Naves, j. 23/10/2007, DJ 25/02/2008 p. 362.
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Polícia determina o cumprimento da exigência ministerial não para atender à vontade particular do Promotor de Justiça, mas sim em fiel ob>ervância ao princípio da obrigatoriedade, que
impõe às autoridades estatais, inclusive Delegad:>s de Polícia, um dever de agir de ofício diante
da notícia de infração penal.
Essas diligências devem ser requisitadas pelo Ministério Público diretamente à autoridade
policial (CPP, art. 13, li), ressalvadas as hipóteses em que houver necessidade de intervenção
judicial (v.g., interceptação telefônica). Havend·J necessidade dos autos para auxiliar no cumprimento das diligências, deve o Promotor requerer ao juiz a remessa dos autos à autoridade
policial. Indeferindo o magistrado o pedido de devolução dos autos para novas e imprescindíveis diligências, caberá correição parcial. Afinal, não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se
indevidamente ao titular da ação penal pública, formar juízo acerca da necessidade (ou não) da
realização de determinadas diligências reputada3 indispensáveis pelo dominus li tis à formação de
sua convicção acerca da prática de determinada infração penal.

À evidência, o Delegado de Polícia ni'.o é :>brigado a atender requisições manifestamente
ilegais. Aliás, ao tratar do poder de requisição ministerial, a própria Consdtuição Federal faz
referência à indicação dos fundamentos juridicos de sua manifestação. Nesse caso, fazendo-o de
maneira fundamentada, incumbe ao Delegado 5e recusar a cumprir requisiçóes manifestamente
ilegais, comunicando a ocorrência ao respectivo Procurador-Geral de Justiça para as providências funcionais pertinentes."
§ 32 O Deleg8do de Polícia eondulil~ a ill<est"ig8ção eri111ill!tl de 8eordo eon• seu livre eo1ooe11ei
111e11to téc11ieo ju1 ídico, eo111 ise11ção e i111p8. eiali~ade. (VETADO).

5. LIVRE CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
O § 3° do art. 2" da Lei n° 12.830/13 tinha o objetivo de conferir ao Delegado de Polícia o
direito de conduzir a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico. Consequentemente, a decisão final acerca de eventuais diligências, ainda que requisitadas
pelo Ministério Público durante o curso das investigações policiais, ficaria a critério do Delegado de Polícia, que poderia realizá-las (ou não).

À evidência, tal dispositivo entraria em rota de colisão com o poder de requisição do Ministério Público. Fosse possível que o Delegado de Polícia se recusasse a cumprir requisições
ministeriais de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, ter-se-ia uma norma legal
sobrepondo-se à norma constitucional de eficá:ia plena do art. 129, inciso VIII.
Por tais motivos, o § 3" do art. 2" da Lei n° 12.830113 acabou sendo vetado pela Presidente da República. Vejamos as razões para o ·veto: "Da forma como o dispositivo foi redigido,
a referência ao convencimento técnico-jurídico poderia sugerir um conflito com as atribuições
investigativas de outras instituições, previstas na Constituição Federal e nG Código de Processo Penal. Desta forma, é preciso buscar t:ma solução redacional que assegure as prerrogativas
11
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Negando a prática do crime de desobediência e/ou prevaricação em recusa da autoridade administrativa em
atender requisição ministerial manifestamen-te ilegal: STF, 2• Turma, RE 205.473/AL, Rei. Min. Carlos Velloso,
j. 15/12/1998, DJ 19/03/1999.
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funcionais dos delegados de polícias e a convivência harmoniosa entre as instituições responsáveis pela persecução penal".
Sem embargo do veto oposto ao § 3° do art. 2° da Lei n° 12.830/13, é certo concluir que
o Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito
policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade.
Explica-se: o livre convencimento técnico-jurídico do Delegado de Polícia deriva do fato de o inquérito policial ser um procedimento discricionário (CPP, art. 14). A isenção e imparcialidade,
por sua vez, são consectários lógicos dos princípios da impessoalidade e moralidade, previstos
expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal.
§ 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser
avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo
de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

6. RESTRIÇÕES À AVOCAÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS.
O dispositivo refere-se à avocação e à redistribuição. A avocação ocorre quando o superior
hierárquico traz para si a condução de determinada investigação policial. De seu turno, na
redistribuição, um inquérito policial (ou termo circunstanciado) de atribuição de determinado
Delegado de Polícia é deslocado para outra autoridade policial.
De modo a evitar avocações ou redistribuições casuísticas, o superior hierárquico - Delegado-Geral no âmbito da Polícia Civil, ou Superintendente Regional, no caso da Polícia Federal
- deverá fundamentar eventual despacho de avocação ou redistribuição com base no interesse público (v.g., investigação que demande conhecimentos técnicos especializados, como, por
exemplo, crimes informáticos), ou em virtude da inobservância dos procedimentos previstos em
regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação (ex.: descumprimento dos
prazos para a conclusão das investigações).
§ Sº A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.

7. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA REMOÇÃO DO DELEGADO.
Com o objetivo de evitar favorecimentos e perseguições em virtude do trabalho do Delegado de Polícia, o art. 2°, § 5°, da:Lei n° 12.830/13, passa â exigir que o ato administrativo
de remoção seja devidamente fundamentado, o que, em tese, permite a todos a verificação do
motivo que deu ensejo ao referido ato.
Como o dispositivo não estabelece qualquer restrição, o ideal é concluir que a remoção a
que ele se refere abrange não apenas a transferência de uma cidade para outra, mas também de
uma delegacia para outra.
Se partirmos da premissa de que todo ato administrativo deve ser obrigatoriamente motivado, o legislador poderia ter aproveitado a Lei n° 12.830/13 para definir expressamente quais
são as hipóteses que autorizam a remoção do Delegado de Polícia, evitando-se, assim, remoções
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ex officio sob o argumento de "necessidade do serviço", justificativa esta cuja veracidade nem
sempre pode ser facilmente verificada pelo Poder Judiciário.

Se o dispositivo sob comento autoriza a remoção por meio de ato fundamentado, conclui-se, a contrario sensu, que Delegados de Polícia nào são dotados da garantia da inamovibilidade.
Afinal, quando é assegurada a inamovibilidade aos membros de determinada carreira, isso significa que a regra é a impossibilidade de remoção ex officio. Portamo, diversamenre de membros
do Poder Judiciário (CF, art. 95, II), do Ministério Público (CF, art. 128, § 5°, inciso I, alínea
"b") e da Defensoria Pública (CF, art. 134, § 1°), que não podem ser removidos do juízo onde
aruam nem afastados dos processos em que funcionam, senão por vonrade própria ou por força
do interesse público, Delegados de Polícia podem ser livremente removidos, desde que o respectivo ato administrativo seja fundamentado. 12
§ 62 O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

8. INDICIAMENTO.
8.1. Conceito.
Indiciar é atribuir a autoria (ou participação) de uma infração penal a uma pessoa. É apontar uma pessoa como provável autora ou partícipe de um delito. Possui caráter ambíguo, constituindo-se, ao mesmo tempo, fonte de direitos, prerrogativas e garantias processuais (CF, art. 5o,
LVII e LXIII), e fonte de ônus e deveres que representam alguma forma de constrangimento,
além da inegável estigmatização social que a publicidade lhe imprime.
Produz efeitos extraprocessuais, pois aponta à sociedade a pessoa considerada pela autoridade policial como a provável autora do delito, ao mesmo passo que produz efeitos endoprocessuais, representados pela probabilidade de ser o indiciado o autor do delito, considerado
antecedente lógico, mas não necessário, do oferecimento da peça acusatória.
O indiciado, então, não se confunde com um mero suspeito (ou investigado), nem tampouco com o acusado. Suspeito ou investigado é aquele em relação ao qual há frágeis indícios,
ou seja, há mero juízo de possibilidade de autoria; indiciado é aquele que tem contra si indícios
convergentes que o apontam como provável autor da infração penal, isto é, há juízo de probabilidade de autoria; recebida a peça acusatória pelo magistrado, surge a figura do acusado.
Em relação à possibilidade de indiciamento no âmbito dos Juizados, entende-se que, por
força da simplicidade que norteia a própria investigação das infrações de menor potencial ofensivo, é inviável o indiciamento em sede de termo circunstanciado. Considerando a possibilidade
de incidência das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95 (composição civil dos
danos, transação penal, suspensão condicional do processo e representação nos crimes de lesão
corporal leve e culposa) e, tendo em conta que a imposição de pena restritiva de direitos ou
multa nas hipóteses de transação penal não constará de certidão de antecedentes criminais (Lei
12
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n° 9.099/95, art. 76, § 6°), revela-se inviável o indiciamento, já que tal ato acarretaria o registro
da imputação nos assentamentos pessoais do indivíC.uo.

8.2. Momento.
A condição de indiciado poderá ser atribuída .iá no auto de prisão em flagrante ou até o
relatório final do delegado de polícia. Logo, uma vez recebida a peça acusatória, não será mais
possível o indiciamento, já que se trata de ato próprio da fase investigatória. Os Tribunais Superiores têm considerado que o indiciamento formal após o recebimento da denúncia é causa de
ilegal e desnecessário constrangimento à liberdade de locomoção, visto que não se justifica mais
tal procedimento, próprio da fase inquisitorial. 13

8.3. Espécies.
O indiciamento pode ser feito de maneira dire:a ou indireta: o indiciamento direto ocorre quando o indiciado está presente; o indiciamento indireto ocorre quando o indiciado está
ausente (v.g., indiciado foragido). A regra é que o indiciamento seja feito na presença do investigado. No enta.nto, na hipótese de o investigado não ser localizado, por se encontrar em local
incerto e não sabiC.o, ou quando, regularmeme ir.timado para o ato, deixar de comparecer
injustificadamente, é possível a realização do indiciamento indireto.

8.4. Pressupostos.
Dada a importância do indiciamento como condição para o exercício do direito de defesa
na fase investigatória e a possibilidade do advento d~ prejuízos à pesso·a do indiciado, afigura-se
indispensável a presença de elementos informativos a·=erca da materialidade e da autoria do delito.
Destarte, o indiciamento só pode ocorrer a partir do momento em que reunidos elementos
suficientes que apontem para a autoria da infração penal, quando, então, o delegado de polícia deve cientificar o investigado, atribuindo-lhe, fundamentadamente, a condição jurídica de
"indiciado", resp·eitadas todaS' as garantias constitucionais e legais. Não se trata, pois, de ato
arbitrário nem discricionário, já que, presentes elementos informativos apontando na direção do
investigado, não resta à autoridade policial outra op;:ão senão seu indiciamento. 14
Apesar de não previsto pelo CPP, o indiciamento deve ser objeto de um ato formal, ante
as implicações jurídicas que ocasiona para o status do indivíduo. Assim, o indiciamento funciona como um poder-dever da autoridade policia., uma vez convencida da concorrência dos
seus pressupostos. Aliás, no Estado de São Paulo, a :?ortaria n° 18, de 25 de novembro de 1998,
expedida pela Delegacia Geral de Polícia estabelece que o indiciamento deve ser precedido de
despacho fundamentado da autoridade policial, indicando, com base nos elementos probatórios
reunidos na investigação, os motivos de sua convicção quanto à autoria delitiva e à classificação infracional aribuída ao fato (art. 5°, parág:afo único). A Instrução Normativa no 11,
de 27/06/2011, da Polícia Federal, também impõe·::> dever de fundamentação do indiciamento
à autoridade policial.
13

STJ, 6qurma, HC 182.455/SP, Rei. Min. Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do TJ/CE -,j. 05/05/2011.
E ainda: STJ, 5• Turma, HC 179.951/SP, Rei. Min. Gilson Cipp, j. 10/05/2011. No sentido de que o indiciamento
formal após o recebimento da denúncia configura constcangimento ilegal: STJ, 5' Turma, HC 174.576/SP, Rei.
Min. Gilson Dipp, j. 28/09/2010, DJe 18/10/2010.

14

Não havendo elementos que o justifiquem, constitui cons:rangimento ilegal o ato de indiciamento em inquérito
policial: STF, 2' Turma, HC 85.541, 2' Turma, Rei. Min. Ce.car Peluso, Dje 157 21/08/2008.
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Com a vigência da Lei n° 12.830/13, p.uece não haver mais quaisquer dúvidas quanto à
necessidade de fundamentação do indiciamento. Deveras, consoante disposto no art. 2°, § 6°,
da referida Lei, o indiciamento, privativo do Delegado de Polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas
circunstâncias.

8.5. Desindiciamento.
Ausente qualquer elemento de informação quanto ao envolvimento do agente na prática
delituosa, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de impetração de habeas corpus a fim
de sanar o constrangimento ilegal daí decor:ente, buscando-se o desindiciamento: "O indiciamento configura constrangimento quando a auwridade policial, sem elementos mínimos de
materialidade delitiva, lavra o termo respectivo e nega ao investigado o direito de ser ouvido e
de apresentar documentos". 15

8.6. Atribuição.
O indiciamento é o ato resultante das invesr:igaçóes policiais por meio do qual alguém é
apontado como provável autor de um fato d~liruoso. Cuida-se, pois, de ato privativo c\o Delegado de Polícia que, para tanto, deverá fundamemar-se em elementos de informação que ministrem certeza quanto à materialidade e indícios razoáveis de autoria. Portanto, se a atribuição
para efetuar o indiciamento é privativa da autoridade policial (Lei n° 12.830/13, art. 2°, § 6°),
não se afigura possível que o juiz, o Ministério Público ou uma Comissão Parlamentar de Inquérito requisitem ao delegado de polícia o indic:1mento de determinada pessoa. 16

8.7. Sujeito passivo~
Em regra, qualquer pessoa pode ser indi:iad3. Todavia, de acordo com o art. 41, inciso II, e
parágrafo único, da Lei n° 8.625/93, constin:i prerrogativa dos membros do Ministério Público,
no exercício de sua função, a de não ser indicia:lo em inquérito policial, sendo que, quando,
no curso de investigação, houver indício da práti·:a de infração penal por parte de membro do
Ministério Público, deve a autoridade policiaL à,d ou militar remeter, imediatamente, sob pena
de responsabilidade, os respectivos autos ao Procuador-Geral de Justiça, a quem competirá dar
prosseguimento à apuração. 17 De modo semelha:ne, quando, no curso de investigação, houver
indício da prática de crime por parte do m~istrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou érgãc especial competente para o julgamento, a fim
de que prossiga na investigação (LC n° 35/7'), art. 33, parágrafo único).
Quanto às demais pessoas com foro por pre:rogativa de função (v.g., senadores, deputados
federais, etc.), não há dispositivo legal que vede :J indiciamento, razão pela qual sempre prevaleceu o entendimento de que seria possível unto a abertura das investigações quanto, no curso
delas, o indiciamento formal por parte da autoridade que presidisse o inquérito, a qual, no

15

STJ, 6' Turma, HC 43.599/SP, Rei. Paulo Medina, j. 09/12/2005, DJe 04/08/2008.

16

No sentido de que não cabe ao juiz determinar 3 autoridade policial o indiciamento formal de investigados:
STF, 2• Turma, HC 115.015/SP, Rei. Min. Teori Zavasd::i, j. 27/08/2013; STJ, 5' Turma, RHC 47.984/SP, Rei. Min.
Jorge Mussi, j. 04/11/2014.

17

Regra semelhante é encontrada no art. 18, 11, alíneê "f", e parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93,
aplicável no âmbito do Ministério Público da Un ão, :om a diferença de que, neste caso, os autos devem ser
encaminhados ao Procurador-Geral da Repúblic3.
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entanto, deveria ter a cautela de remeter os autos ao tribunal que tivesse a competência especial
pela prerrogativa de função. 18
Ocorre que, em Questão de Ordem suscitada no lnq. 2.411, esse entendimento foi modificado pelo plenário do STF, que passou a entender que a autoridade policial não pode indiciar
parlamentares sem prévia autorização do ministro-relator do inquérito, ficando a abertura do
próprio procedimento investigatório (inquérito penal originário) condicionada à autorização do
Relator. Nos casos de competência originária dos Tribunais, a atividade de supervisão judicial
deve ser desempenhada durante roda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo titular da ação.
Daí por que foi anulado o ato de indiciamento promovido pela autoridade policial em face de
parlamentar federal sem prévia autorização do Ministro Relator. 19
Portamo, a partir do momento em que determinado titular de foro por prerrogativa de
função passe a figurar como suspeito em procedimento investigatório, impõe-se a autorização
do Tribunal (por meio do Relator) para o prosseguimento das investigações. Assim, caso a autoridade policial que preside determinada investigação pretenda intimar autoridade que possui
foro por prerrogativa de função, em razão de outro depoente ter afirmado que o mesmo teria
cometido fato criminoso, deve o feito ser encaminhado previamente ao respectivo Tribunal, por
estar caracterizado procedimento de natureza investigatória contra titular de foro por prerrogativa de função. 20 Agora, se houver simples menção ao nome de um parlamentar federal, em
depoimentos prestados por investigados, sem maiores elementos acerca de seu envolvimento no
fato delituoso, não há falar em necessidade de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal
para o processamento do inquérito. 21
Se é essa a nova posição do Supremo quanto à necessidade de autorização de Ministro
Relator do Supremo para a abertura de investigações ou para o indiciamento de parlamentares
federais, mutatis mutandis, deve se aplicar o mesmo raciocínio às demais hipóteses de competência especial por prerrogativa de função em inquéritos originários de competência de outros
Tribunais, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais
e os Tribunais de Justiça.
Por fim, conquanto a Suprema Corte tenha entendido que a supervisão do inquérito penal
originário deva ficar a cargo de um Ministro-Relator, vale ressaltar que o recebimento da peça
acusatória não pode ser deliberado monocraticamente por esse Relator: a denúncia ou queixa
devem ser submetidas à apreciação do colegiado respectivo, reputando-se nula a decisão de
Relator que, monocraticamente, receba peça acusatória contra titular de foro por prerrogativa
de função. 22
18

STF, Pet 3.825 QO/MT, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 11.4.2007.

19

STF, Pleno, lnq. 2.411 QO/MT, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe 74 24/04/2008. Compete ao relator apenas a autorização para a instauração desse inquérito judicial, cabendo a ele, então, determinar as diligências próprias
para a realização das investigações. Não há qualquer norma que imponha a submissão, ao órgão colegiado,
desde logo, da autorização para que o inquérito possa prosseguir. Na verdade, compete ao Pleno do Supremo
receber ou rejeitar a denúncia, conforme o caso, sendo desnecessária, entretanto, sua autorização para instau-

ração do inquérito judicial: STF, Pleno, HC 94.278/SP, Rei. Min. Menezes Direito, Dje 227 27/11/2008.
20

STF, 2' Turma, Rci2.349/TO, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 05/08/2005.

21

STF, 2' Turma, HC 82.647/PR, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 25/04/2003.

22

Nesse sentido: STJ, 6•. Turma, HC 16.507/RJ, Rei. Min. Fernando Gonçalves, DJ 20/08/2001 p. 541.
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Art. 3!! O cargo de delegado de pOÍícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria
Pública e do Ministério Público e os advogados.

9. TRATAMENTO PROTOCOLAR A SER DISPENSADO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA.
De modo a exercer o cargo de Delegado de Polícia, o interessado deverá ser bacharel em
Direito. No mais, ao invés de dispensar maior atenção às melhorias das condições de trabalho
necessárias para o exercício da atividade policial, o art. 3° da Lei n° 12.830/13 deixa transparecer que o legislador está mais preocupado com o tratamento protocolar que os Delegados de
Polícia devem receber, qual seja, o mesmo dispensado aos magistrados, membros da Defensoria
Pública, do Ministério Público e Advogados. Ou seja, em correspondências oficiais, devem ser
tratados como "Vossa Excelência".
Art. 4!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 2013;
192! da Independência e 125! da República.
DILMA ROUSSEFF
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.6.2013

10. VIGÊNCIA DA LEI No 12.830/13.
A Lei n° 12.830/13 entrou em vigor da data de sua publicação, leia-se, em 21 de junho
de 2013.
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LEI No 9.099/95
-JUIZADOS ESPE.CIAIS CRIMINAIS
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. lg Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelo:s Estados, para conciliação, processo, julgamento
e execução, nas causas de sua competência.

1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
Com o objetivo de conferir maior celeridade e informalidade à prestação jurisdicional no
tocante aos delitos de menor gravidade, por fim à prescrição, que era, e ainda é, assaz comum
em tais delitos, revitalizar a figura da vítima, até então ignorada pelo processo penal, estimular
a solução consensual dos processos penais e, ao mesmo tempo, permitir que a Justiça Criminal finalmente come com tempo disponível para cuidar com maior atenção da criminalidade
grave, reduzindo-se a escandalosa impunidade, a Constituição Federal preceitua que "a União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes rogados, ou rogados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes d-= primeiro grau" (art. 98, I). O art. 98, § 1°, por
sua vez, determina que Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da
Justiça Federal.
Atendendo ao preceito constitucional, a Lei n° 9.099/95 entrou em vigor no dia 26 de
novembro de 1995, instaurando uma nova espécie de jurisdição no processo penal: a jurisdição
consensual.
Até o advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a única forma de aplicação do direito penal objetivo era através de uma jurisdição de conflito, que demanda a instauração de um
processo contencioso, colocando de lado opostos acusação e defesa, cujo objetivo precípuo é, em
regra, a imposição de uma pena privativa de liberdade.
Com o surgimento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, essa tradicional jurisdição de
conflito cede espaço pa'ra uma jurisdição de consenso, na qual se busca um acordo entre as partes, a reparação voluntária dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de
liberdade, procurando-se evitar, o quanto pos>ível, a instauração de um processo penal.
Princípios tradicionais da ultrapassada jurisdição conflitiva, como os da inderrogabilidade
do processo e da pena (não há pena sem pro:esso), da obrigatoriedade e da indisponibilidade
da ação penal pública, são colocados em segundo plano, dando lugar a um novo paradigma
processual penal, que põe em destaque a oportunidade, a disponibilidade, a discricionariedade
regrada e a busca do consenso. Se, antes, só havia espaço para o conflito, com obrigatório e
inevitável embate entre o Ministério Público (ou querelante) e o acusado e seu defensor, sem
nenhum espaço para um possível acordo, nasce com a Lei n° 9.099/95 uma nova jurisdição, que
passa permitir a busca do consenso no âmbito processual penal.
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A Lei n° 9.099/95 introduziu 4 (quatro) medidas despenalizadoras em que o consenso entre as partes pode evitar a instauração d:> processo ou, pelo menos, impedir seu prosseguimento,
quais sejam:'
a) composição dos danos civis: a:arreta a renúncia ao direito de queixa ou
representação, com a consequente extinção da punibilidade (art. 74, parágrafo único);

de

b) transação penal: permite o imediato cumprimento de pena restritiva de direitos ou
multa, evitando-se a instauração do processo (art. 76);
c) representação nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas: o não oferecimento da representação dentro do prazo de E (seis) meses a contar do conhecimento da autoria
acarreta a decadência e consequente extinção da punibilidade (art. 88);
d) suspensão condicional do processo: recebida a denúncia, pode o .iuiz determinar a
suspensão do processo, submetendo o <!CUsado a um período de prova, sob a obrigação de cumprir certas condições. Findo esse período de prova sem revogação, o juiz declarará extinta a
punibilidade (art. 89).
Para além dos institutos despcnali~adore-s criados pela Lei n° 9.099/95, há uma importante
medida descarcerizadora: ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for
imediatamente encaminhado ao Juizac.o ou ;;.ssumir o compromis,so de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança (art. 69, parágrafo único).
Quando essa jurisdição consensual foi introduzida no ordenamento pátrio pela Lei n°
9.099/95, parte minoritária da doutrina passou a sustentar sua inconstitucionalidade, sob o
argumento de que a aplicação de pena sem processo e sem prévio reconhecimento de culpa
violaria o princípio do devido processo legal (CF, art. 5°, inciso LIV). Essa posição acabou não
encontrando respaldo na doutrina e n;;_ jurisprudência. Afinal, é a própria Constituição Federal
(art. 98, I) que determina a criação dos Juizc.dos Especiais Criminais, com competência para o
processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, admitindo, nas hipóteses previstas em lei, a transação penai.
Na verdade, inspirada no prinCÍfiO da intervenção mínima, a Lei no 9.099/95 importou
em expressiva transformação do panorama penal e processual penal vigente no Brasil, criando
instrumentos destinados a viabilizar, juridic;;.mente, processos de despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo modelo de Justiça criminal, que privilegiasse a ampliação do
espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das controvérsias oriundas do ilícito
criminal, a adoção de soluções fundadas na própria vontade dos sujeitos que ~ntegram a relação
processual penal. 2
Segundo a doutrina, despenalizar significa adotar processos ou medidas substitutivas ou alternativas, de natureza penal ou processual, que visam, sen rejeitar o caráter ilícito da conduta, dificultar ou evitar ou restringir
a aplicação da pena de prisão ou sua execução ou, ainda, pelo menos, sua redução. Desoriminalizar, por outro
lado, significa retirar o caráter de ilícito ou de ilícito penal. do fato. Existem duas vias pelas quais é possível
dar-se a descriminalização: via legislativa ou via judicial. A primeira implica uma decisão do legislador de retirar do âmbito do proibido determinada :onduta, com isso ampliando o âmbito de liberdade. Quando uma lei
faz desaparecer a natureza de ilícito de um determinado fato falamos em abolitio criminis. Pela via judicial ou
interpretativa, o aplicador da lei restringe o âmbito do proibido valendo-se dos princípios limitadores do ius
puniendi estatal (v.g., princípio da insignificânci3). Nessa linha: GOMES, Luiz Flávio. Susvensão condicional da
processo penal: e a representação nas le;ões corporais, sob a perspectiva do nova modelo consensual de justiça
criminal. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 103.
2
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Referendando a constitucionalidade da Lei nº 9.099/95: STF, Pleno, lnq 1.055 QO/AM, Rü Min. Celso de Mello,
j. 24/04/1996, DJ 24/05/96.
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Art. 2°

Art. 2!! O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

2. CRITÉRIOS ORIENTADORES E FINALIDADES DOS JUIZADOS.
De modo a dar cumprimento ao preceito constitucional que prevê para as infrações de menor potencial ofensivo um procedimento oral e sumaríssimo (CF, art. 98, 1), a Lei dos Juizados
estabelece que o processo deve ser orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a
transação (Lei n° 9.099/95, art. 2°). Evidentemente, para além da observância desses critérios
orientativos, também é cogente o respeito aos princípios gerais do processo, tais como o devido
processo legal, juiz natural, contraditório, ampla defesa, vedação das provas ilícitas, etc.
Vejamos, então, separadamente, cada um dos critérios orientativos enumerados pelo art. 2°
da Lei n° 9.099/95:
a) princípio da oralidade: por conta desse princípio, ao qual a própria Constituição se
refere expressamente (CF, art. 98, I), deve se dar preferência à palavra falada sobre a escrita, sem
que esta seja excluída. Portanto, os atos processuais devem ser praticados, pelo menos em regra,
oralmente, sendo os essenciais reduzidos a termo ou transcritos por quaisquer meios. Os demais
atos processuais serão gravados, se necessário. Daí por que a própria Lei dos Juizados prevê a
realização de diversos aros processuais oralmente, tais como a peça acusatória (art. 77, caput, e
§ 3°), a defesa preliminar (art. 81, caput), etc.
Da adoção desse princípio derivam importantes consequências (ou subprincípios, como
preferem alguns):
a.l) princípio da concentração: consiste na tentativa de redução do procedimento a uma
única audiência, objetivando encurtar o lapso temporal entre a data do fato e a do julgamento.
Afinal, quanto mais próxima do fato delituoso for proferida a decisão final, maior é a possibilidade de se atingir a verdade. Caso não seja possível concentrar a produção da prova em uma
única audiência, deve-se designar a próxima audiência para a data mais próxima;
a.2) princípio do imediatismo: deve o juiz proceder diretamente à colheita de todas as
provas, em contato imediato com as partes;
a.3) princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias: a fim de se evitar sucessivas .interrupções na marcha processual em virtude de eventuais recursos interpostos pelas partes contra as decisões tomadas pelo magistrado durante o trâmite do processo, deve-se trabalhar
com a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso, no entanto, não significa dizer
que decisões arbitrárias não possam ser impugnadas. Haverá sempre a possibilidade de a matéria
ser discutida em preliminar de futura e eventual apelação, seja por cerceamento à acusação, seja
por cerceamento à defesa, sem prejuízo, obviamente, dos remédios constitucionais do mandado
de segurança e do habeas corpus;
a.4) princípio da identidade física do .juiz: por força desse princípio, hoje também adotado pelo Código de Processo Penal (art. 399, § 2°), () juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. A adoção desse princípio proporciona o indispensável contato entre o acusado
e o juiz, assim como a colheita imediata da prova por aquele que, efetivamente, irá proferir a
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decisão, o que permite a formação de um quadro probatório coeso e harmônico, atendendo a
um dos escopos do processo penal, que é a busca da verdade. -Ao introduzir o princípio da identidade física do juiz no processo penal, o art. 399, § 2°,
do CPP, não ressalvou situações em que o princípio será mitigado. Sem embargo do silêncio
do legislador, é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Portamo, o juiz
que presidir a instrução deve julgar a denuncia, salvo se estiver con-vocado, licenciado, afastado
por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor
(CPC, art. 132, caput). 3
Diante da aplicação subsidiária do art.l32 do CPC no âmbito processual penal, conclui-se
que, ainda que determinado magistrado tenha presidido a instrução probatória de determinado
feito, caso seja ele removido para outra vara judicial, deverá passar os autos a seu sucessor. Se,
não obstante a remoção, o magistrado insistir em proferir sentença, deve ser reconhecida sua
incompetência e a consequente nulidade da decisão por ele proferida. Afinal, nos termos do
artigo 132 do Código de Processo Civil, o juiz que presidiu a instrução, mas que, por qualquer
motivo, estiver afastado, não proferirá sentença, devendo encaminhar os autos ao seu sucessor.'
Ao contrário de seu antecedente, o novo Código de Processo Civil não contemplou o princípio da identidade física do juiz. Na verdade, o Projeto inicial encaminhado ao Senado Federal
(Projeto 166/2010) previa o referido princípio em seu art. 112 ("O juiz que concluir a audiência
de instrução e julgamento resolverá a lide, salvo se estiver convocado ,licenciado, afastado por
qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor"). No
entanto, como o novo Código de Processo Civil não está assentado no princípio da oralidade,
seria no mínimo estranho estar sujeito a um de seus corolários. Por isso, o princípio da identidade física do juiz acabou sendo suprimido do novo Código de Processo Civil.
Diante da iminente revogação do art. 132 do antigo Código de Processo Civil, e o silêncio do novo CPC acerca das hipóteses que autorizam a mitigação ao princípio da identidade
física do juiz, certamente surgirá o seguinte questionamento: será que as ressalvas à aplicação
do referido princípio dele constantes - convocação, licença, afastamento por qualquer motivo,
promoção ou aposentadoria-, continuam válidas para o processo penal (CPP, art. 399, §2°)?
A nosso juízo, a resposta é afirmativa. A despeito de o art. 132 do CPC estar na iminência
de ser revogado pelo novo CPC, que não contempla o princípio da identidade física do juiz, é
evidente que, em qualquer ressalva outrora listada pelo referido dispositivo, cessa a competência
do magistrado instrutor para o julgamento do feito. A tÍtulo de exemplo, por mais que determinado magistrado tenha presidido a instrução probatória de determinado feito como titular
de uma vara criminal de 1' entrância, a partir do momento em que promovido para uma vara
criminal de 2a entrância, este juiz deixará de ter competência para o julgamento dos feitos por
3

STJ, S! Turma, HC 133.407/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/2/2011. Passou a figurar no rito processual
penal o principio da identidade ffsica do juiz, com a alteração do art. 399, § 22 do CPP, pela Lei n" 11.719/08. No
entanto, no caso das hipóteses previstas no art. 132 do CPC, outro magistrado, devidamente investido, poderá
determinar a repetição das diligências que achar necessário para arrimar o decisum ou, caso ache o acervo
probatório suficiente, julgar o feito: STJ, 5! Turma, AgRg no Ag 1.357.894/DF, Rei. Min. Adilson Vieira MacabuDesembargador convocado do TJ/RJ, j. 03/05/2011, DJe 23/05/2011.

4

STJ, 5! Turma, HC 184.838/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 04/08/2011, DJe 25/08/2011. Na mesma linha, na
hipótese de férias de juiz titular da vara do Tribunal do Júri, caso o interrogatório seja feito por juiz substituto,
que posteriormente venha a proferir a decisão de pronúncia, não há falar em nulidade do feito: STJ, 5! Turma,
HC 161.881/RS, Rei. Min. Laurita Vaz, julgado em 17/5/2011.
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ele instruídos naquela vara criminal. Por cons::quência, sob pena de se admitir que um princípio
com status de lei ordinária- identidade fís.icé. do juiz (CPP, art. 399, §2°) -, possa se sobrepor
a um princípio com envergadura constitucional -juiz natural (CF, art. 5°, incisos XXXVII e
LIII) -, não se pode admitir que um juiz que deixou de ter competência para o julgamento do
processo em virtude de afastamento legal, le-go, incompetente, seja compelido a julgar o feito
pelo simples fato de ter presidido a instrução probatória.
Como se percebe, sem embargo da iminente revogação do art. 132 do CPC, as ressalvas
à aplicação do princípio da identidade físi-:a do juiz nele inseridas continuam plenamente
válidas, porquanto, em todas elas, há a ce.s>ação da competência do magistrado para o julgamento dos feitos por ele anteriormente instruídos. De todo modo, ante o afastamento do
magistrado responsável pela instrução do fdto, é perfeitamente possível que seu sucessor, se
entender necessário, determine a repetição :ia> provas já produzidas. Afinal, pelo menos em
regra, o magistrado responsável pela prola·;ão da sentença há de ser aquele que presidiu a
instrução (CPP, art. 399, §2°).
O princípio da identidade física do juiz não impede a realização de atos instrutórios por
meio de carta precatória ou por videoconferência, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais
Criminais. Ora, vivemos em um país de dimensões continentais, configurando um disparate
impor-se ao acusado solto seu obrigatório de.;locamento ao foro do juízo processante caso queira
ser interrogado. A título de exemplo, basta imaginar a hipótese de acusado solto que resida em
Rio Branco/AC, que tenha que se deslocar a:é a cidade de Santa Maria/RS para fins de ser interrogado por seu julgador. Fosse tida por inca':·Ív::l a expedição de carta p'recatória para realização
do interrogatório do acusado solto, estar-se<a negando o exercício do seu direito de audiência,
em verdadeira afronta à aurodefesa, corolári•: lógico da ampla defesa (CF, art. 5°, LV). Portanto,
o interrogatório por meio de carta precatória ou por videoconferência não fica vedado com a
introdução do princípio da identidade fís.icé. do juiz no processo penal, sob pena de inviabilizar
a jurisdição penal no território nacional e c próprio exercício da autodefesa, mormente se considerarmos que grande parte da clientela do Direito Penal é desprovida de recursos financeiros
para conseguir se deslocar ao juízo do feito.;
b) princípio da simplicidade: procura-se diminuir o quanto possível a massa dos materiais
que são juntados aos autos do processo sem que se prejudique o resultado final da prestação
jurisdicional. 6 Por conta da adoção desse pf..ncípio é que a Lei dos Juizados prevê a lavratura de
termo circunstanciado em substituição ao 1:1.o:oso inquérito policial (art. 69, caput), a desnecessidade de exame de corpo de delito para o oC~recimento da denúncia, quando a materialidade
do crime estiver aferida por boletim médio:> cu prova equivalente (art. 77, § 1°), o afastamento
da competência dos Juizados das causas complexas ou que demandem maiores investigações
(art. 77, § 2°), a remessa dos autos ao juizo ccmum quando o acusado não for encontrado para
ser citado pessoalmente (art. 66, parágrafo único), etc.
5

No sentido de que a adoção do principio da id•ntidade física do juiz não inviabiliza a realização de atos processuais por meio de carta precatória, inclusive o próprio interrogatório do acusado: STJ, 3ª Seção, CC 99.023/PR,
Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10/06/ Z009, DJe 28/08/2009. E também: STJ, 6ª Turma, HC 135.456/SC,
Rei. Min. Celso Limongi, j. 18/03/2010, DJe 24,\J5/2010.

6

Nessa linha: MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais: comentários, jurisprudência e legislação. Sª
ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. p. 35.
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c) princípio da informalidade: consectário lógico do princípio da instrumentalidade das
formas, entende-se que não }_á necessidade de se adotar formas sacramentais, nem tampouco
de se observar o rigorismo formal do processo, desde que a finalidade do ato processual seja
atingida. A busca da verdade e o ideal maior de realização da justiça devem prevalecer sobre
o excessivo formalismo que norteia a prática de atos solenes, os quais quase sempre se revelam
absolutamente estéreis.
Por isso, a Lei dos Juiz<.dos prevê que os atos processuais poderão realizar-se em horário
noturno e em qualquer dia d1 semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária (art. 64); que os atos pro:::essuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para
as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 (art. 65, caput), não se
pronunciando qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo (art. 65, § 1°); que a prática de
atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação (art. 65, § 2"); que seri:.o objeto de registro exclusivamente os atos havidos por essenciais,
sendo que os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em
fita magnética ou equivalente (art. 65, § 3°); que a intimação será feita por correspondência, com
aviso de recebimento pessoal, ou por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 67, caput}; que
é dispensado o relatório da ~entença (art. 81, § 3°), e que, se sentença for confirmada pelos
próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 82, § 5°).

a

d) princípio da economia processual: entre duas alternativas igualmente válidas, deve se
optar pela menos onerosa às partes e ao próprio Estado. Enfim, há de se buscar o máximo resultado na aplicação do direito objecivo por meio do processo com o mínimo possível de atos processuais, ou seja, o maior número possível de atos processuais deve ser praticado no menor espaço de
tempo e de maneira menos onerosa para as partes e para o Estado. Exemplo dessa orientação é a
previsão de uma audiência do:: instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as provas
que considerar excessivas, in:pertinentes ou protelatórias (Lei n° 9.099/95, art. 81, § I 0 ).
e) princípio da celeridade processual: guarda relação com a necessidade de rapidez e agilidade do processo, objetivando-se atingir a prestação jurisdicional no menor tempo possível. Com
isso, a Lei dos Juizados não só consegue dar à sociedade uma rápida resposta à solução do caso
concreto, como também evi.ra a impunidade pelo advento da prescrição, outrora tão comum em
relação às infrações de menor potencial ofensivo. Essa celeridade, todavia, não pode colidir com
princípios constiwcionais ccmo os do de,;do processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(... )

CAP[TULO 111
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei n2 11.313, de 2006)
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação
penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei n2 11.313, de 2006)
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3. COMPOSIÇÁO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
O Juizado Especial Criminal é um órgão da Justiça comum, funcionando no âmbito da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Nos termos do art. 60, caput, da Lei n° 9.099/95, o Juizado é
provido apenas por magistrados togados- integrantes da carreira do Poder Judiciário regularmente aprovados em concurso público -, ou por juízes togados e leigos, ficando a cargo da Lei de Organização Judiciária de cada Estado fazer a opção pela inclusão de leigos no âmbito dos Juizados.
Evidentemente, esses leigos jamais terão competência para o julgamento de determinada infração
penal. Na verdade, sua atuação deve ficar restrita às tratativas referentes à conciliação entre o autor
do fato delituoso e a vítima (Lei n° 9.099/95, art. 73), com a ressalva de que a homologação de
eventual acordo deve ser feita exclusivamente pelo juiz togado (v.g., art. 76, § 4°).

4. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Com relação às infrações penais, a competência dos Juizados é fixada com base em 2 (dois)
critérios:
a) natureza da infração penal: infração de menor potencial ofensivo (art. 61);
b) inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum: é
o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de conexão e continência com infração penal comum
(art. 60, parágrafo único), impossibilidade de citação pessoal do autuado (art. 66, parágrafo
único), e quando evidenciada a complexidade da causa (art. 77, § 2°).

4.1. Natureza da competência dos Juizados: absoluta ou relativa.
De um lado, doutrinadores há que sustentam ser a competência dos Juizados de natureza
absoluta, na medida em que deriva do art. 98, inciso I, da Constituição Federal, que atribui aos
Juizados a competência para o processo e julgamento das infrações penais de menor potencial
ofensivo. Logo, imaginando-se que um delito de resistência (CP, art. 329), cuja pena é de detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, seja processado e julgado perante uma vara criminal
comum, e não perante os juizados, ter-se-ia nulidade absoluta, na medida em que teria sido violada regra constitucional de competência, no caso, competência objetiva em razão da matéria. 7
Preferimos, no entanto, filiarmo-nos à corrente em sentido contrário. Denomina-se absoluta a hipótese de fixação de competência com base no interesse público. Como é o interesse
público que determina a criação dessa regra de competência, essa espécie de competência é
indisponível às partes e se impõe com força cogente ao juiz. Logo, não admite modificações,
cuidando-se de uma competência improrrogável, imodificável.
Ora, por mais que a competência dos Juizados para o processo e julgamento de infrações de
menor potencial ofensivo derive do art. 98, inciso I, da Constituição Federal, é certo que a competência dos Juizados admite modificações. Como será visto 'nos comentários à Lei n° 9.099/95, a
própria Lei dos Juizados prevê 3 (três) hipóteses de modificação da competência- impossibilidade
de citação pessoal do acusado, complexidade da causa e conexão e/ou continência com crime
comum-, do que se infere que a competência dos Juizados tem natureza relativa, e não absoluta.
7

Com esse entendimento: GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizadqs Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099,
de 26.09.1995. 5' ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 88. Julio Fabbrini
Mirabete também entende que a competência do Juizado é conferida em razão da matéria, sendo, portanto,
absoluta: Juizados Especiais Criminais: comentários, jurisprudência, legislação. 5' ed. São Paulo: Atlas, 2002.
p. 40. Na mesma linha: STJ- CC 87.560/AL- 3' Seção- Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho- Dje 05/02/2009.
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De fato, fosse ela de natureza absoluta, não poderia ser modificada pela lei, nem tampouco
pela vontade das partes. Mas não é isso o que ocorre. Imaginando-se a primeira hipótese de
modificação da competência dos Juizados - impossibilidade de citação pessoal - basta que o
acusado não seja encontrado, que, por consequência, os autos serão remetidos ao juízo comum.
Ora, se a competência dos Juizados possui natureza absoluta, como então se admitir que a não
localização do acusado possa provocar a modificação da competência para o Juízo Comum? Se
assim o é, temos que se trata de uma competência relativa.
Na verdade, não se trata de discutir se a competência dos Juizados é absoluta ou relativa. O
que realmente interessa diz respeito à aplicação (ou não) dos insriruros despenalizadores trazidos
pela Lei n° 9.099/95. 8
Sem dúvida alguma, cuidando-se de infração de menor potencial ofensivo, e desde que
preenchidos os pressupostos legais, eventual sujeição do agente a processo e julgamento perante
o juízo comum, sendo-lhe negadas a transação penal, a composição dos danos civis e a suspensão condicional do processo, daria ensejo a evidente nulidade absoluta por violação ao devido
processo legal, com a consequente anulação do processo ab initio. No entanto, se o agente fosse
beneficiado por um desses institutos despenalizadores, ainda que formalizado o consenso perante o juízo comum, não haveria qualquer mácula no processo. 9
Noutro giro, caso uma infração penal comum seja processada e julgada perante os Juizados,
deve ser reconhecida a incompetência, com o envio dos autos ao juízo competente. Nesse caso,
para que seja reconhecida a nulidade, deve ser comprovado o prejuízo. 10

5. CONEXÃO E CONTINÊNCIA ENTRE CRIME COMUM E INFRAÇÃO
PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais
fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de rodos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão
do quadro probatório. Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos
que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo
processo, de modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só magistrado, com base
no mesmo substrato probatório, evitando o surgimento de decisões contraditórias. Portanto, a
conexão provoca a reunião de ações penais num mesmo processo, funcionando como causa de
modificação da competência relativa mediante a prorrogação de competência.
De seu turno, configura-se a continência quando uma demanda, em face de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir), estiver contida em out,ra. Cuida-se, pois, de "um vínculo
jurídico entre duas ou mais pessoas, ou entre dois ou mais faros delitivos, de forma análoga a
8

Como já concluiu o STJ, "a inobservância do rito previsto na Lei 9.099/95, quando cabível, enseja a nulidade
do processo desde o recebimento da denúncia, haja vista a supressão injustificada dos seus benefícios". (STJCC 47.925/PB- 3~ Seção- Rei. Min. Arnaldo Esteves lima- DJ 27/09/2007 p. 221).

9

Pacelli comunga de entendimento semelhante: op. cit. p. 240. Daí ter concluído o STJ que, "em inexistindo
Juizado Especial na comarca, não há falar em nulidade processual por incompetência, mas sim na observância,
por parte do Juízo da causa, dos institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais". (STJ RHC 16.435/BA- 6~ Turma- Rei. Min. Hamilton Carvalhido- DJe 31/03/2008).

10

Na dicção da 1• Turma do Supremo, a arguição de nulidade, fundada na incompetência do Juizado Especial,
reclama demonstração de prejuízo: STF- HC 85.350/MG -1• Turma- Rei. Min. Eros Grau- DJ 02/09/2005 p. 25.
E ainda: STF- HC 85.019/MG- 2• Turma- Rei. Min. Ellen Grade- DJ 04/03/2005 p. 36.
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continente e conteúdo, de tal modo que um fao delitivo conté;n as duas ou mais pessoas, ou
uma conduta humana contém dois ou mais faros delitivos, tendo corno consequência jurídica,
salvo causa impeditiva a reuniáo das duas ou mais pessoas, ou dos dois ou mais fatos delitivos,
em um único processo penal, perante o mesrnc órgáo jurisdicional". 11

É perfeitamente possível que a infraçáo de menor potencial ofensivo da competência originária dos Juizados Especiais Criminais tenha sido cometida em cona:áo (ou continência) com crime
que escape da competência dos Juizados. Possamos visualizar o sef;Uinte exemplo de conexáo objetiva (CPP, art. 76, II): o agente pratica um homiádio a fim de assegurar a impunidade de um crime
de maus-tratos praticado contra seu genitor. Nesse exemplo, isol::damente considerados, o crime
de homicídio é de competência do tribunal do iúri, ao passo que o crime de maus-tratos, por ser
de menor potencial ofensivo (pena de detençáo de dois meses a 1 ano), estará sujeito à competência
dos Juizados Especiais Criminais. Nessa hipóte<e, indaga-se: dev·~ haver a cisáo dos processos em
face do comando constitucional contido no art. 98, I, da CF, qt:.e determina a competência dos
Juizados para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo? Ou incidem as regras de
conexáo ou continência previstas na lei processual penal, atraindc, no exemplo, a competência do
Tribunal do Júri para processar e julgar ambos os delitos, na forn:.a do art. 78, inciso I, do CPP?
Uma primeira corrente entende que deveria ocorrer a separaçáo dos processos, na medida
em que tanto a conexáo quanto a continência sáo regras de ordem legal, enquanto a sujeiçáo da
infraçáo de menor potencial ofensivo ao proc:!dimento sumari.ssimo dos Juizados Especiais é
norma de índole constitucional (CF, art. 98, ir:.ciso I)Y
Em sentido contrário, face a mudança provocada pela Lei no· 11.313, de 28 de junho
de 2006, que entrou em vigor em 28 de junhc de 2006, o art. 50 da Lei n° 9.099/95 passou a
dispor: "O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliaçáo, o julgamento e a e:.xecuçáo das infrações penais de menor potencial
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reuniáo de processos,
perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aFlicaçáo das regras de conexáo e
continência, obseruar-se-áo os institutos da tran!açáo penal e da c:;mposiçáo dos danos civis".
Com essa alteraçáo, urna vez praticada urna infraçáo de rr_enor potencial ofensivo, a competência continua sendo do Juizado Especial Criminal. Se, entretanto, com a infraçáo de menor
potencial ofensivo houver sido praticado outro crime em cone:.áo ou continência, cujas penas
máximas somadas sejam superior a 2 (dois) anos, deveráo ser observadas as regras do art. 78 do
CPP para se saber qual o juízo competente. C<.so, em virtude ch aplicaçáo das regras do art. 78
do CPP, venha a ser estabelecida a competênda do juízo comum ou do tribunal do júri para
julga.r também a infraçáo de menor potencia.. ofensivo, afastando, portanto, o procedimento
sumaríssimo da Lei n° 9.099/95, isso náo impedirá a aplicaçáo aos institutos da transaçáo penal
e da cornposiçáo dos danos civis em relaçáo à infraçáo de menor potencial ofensivo.
Em síntese, pode-se dizer que:
a) cometida uma infraçáo de menor po:encial ofensivo, a competência será do Juizado
Especial Criminal. Na hipótese de houverem sido praticados omros crimes em conexáo ou
11

FEITOZA, Denílson. Direito processual penal: teoria, critica e práxis. 7' ed. Niterói/R!: Editora lmpetus, 2010.
p. 343.

12

Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis p<.'1ais e processuais pe<~ais comentadas. Volume 2. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 432.
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continência com essa infração de menor potencial ofensivo, deverão ser observadas as regras do
art. 78 do CPP, para se saber qual o juízo competente;
b) caso, em virtude da aplicação das regras do art. 78 do CPP, venha a ser estabelecida a
competência do juízo comum ou do tribunal do júri para julgar também a infração de menor
potencial ofensivo, afastando, portanto, o procedimento sumaríssimo da Lei n° 9.099/95, isso
não impedirá a aplicação dos institutos da transação penal e da composição dos danos civis em
relação à infração de menor potencial ofensivo, desde que preenchidos seus pressupostos legais.
Nessa hipótese, o juízo com força atrativa- juízo comum ou Tribunal do Júri- deve, pelo
menos em regra, designar uma audiência preliminar para fins de composição dos danos civis
ou transação penal quanto à infração de menor potencial ofensivo. Efetivada a composição civil
ou a transação penal, o Ministério Público oferecerá denúncia apenas em relação ao crime que
exerceu a vis atractiva. Frustrada a composição civil ou a transação penal, a denúncia também
irá abranger a infração de menor potencial ofensivo. Se, no entanto, mesmo antes da realização
da audiência preliminar, o Ministério Público oferecer denúncia em face do acusado pela prática de ambos os delitos, manifestando-se contrariamente à concessão da proposta de transação
penal, estará prejudicada a realização da audiência preliminar, devendo o juiz determinar o
prosseguimento do feito de acordo com o procedimento de maior amplitude.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensiyo, para os efeitos desta Lei,
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº.l1.313, de 2006)

6. CONCEITO DE INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIV0. 13
Por força da própria Constituição Federal, a competência dos Juizados Especiais Criminais
está circunscrita ao processo, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo.
Quando a Lei n° 9.099/95 entrou em vigor, o conceito de infração de menor potencial
ofensivo constava da redação original do art. 61: "contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial".
Posteriormente, entrou em vigor a Lei n° 10.259/01, dispondo sobre a regulamentação
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Da redação original
do art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 10.259/01, constava o seguinte conceito de infração de
menor potencial ofensivo, a saber: "consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa".
Coma se pode perceber, havia flagrante disparidade entre os conceitos de infração de menor potencial ofensivo constantes da Lei 9.099/95 e da Lei n° 10.259/01. A par da pena máxima
diferenciada (um ano na Lei n° 9.099/95, dois anos na Lei n° 10.259/01), a Lei dos Juizados
Especiais Federais não fazia qualquer ressalva em relação aos casos sujeitos a procedimento
13
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O conceito de infração de menor potencial ofensivo, co'lstante do art. 61 da Lei n2 9.099/95, não se confunde
com o conceito de instrumentos de menor potencial ofensivo, definidos no art. 42 da Lei n" 13.060/14 como os
instrumentos projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Para mais detalhes acerca desses instrumentos não letais, remetemos o leitor ao capítulo referente à prisão temporária- item 11.1.3. "Instrumentos de
menor potencial ofensivo (ou não letais)".
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especial, do que podia se depreender que o procedimento dos juizados também seria aplicável
a tais infrações. Diante dessa diferença, questionou-se à época se haveria um conceito único de
infração de menor potencial ofensivo no sistema jurídico brasileiro (sistema unitário) ou se haveria um conceito de infração de menor potencial ofensivo diferente, a depender da competência
de Justiça (sistema bipartido).
Como decorrência do princípio constitucional da igualdade (ou do tratamento isonômico),
do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, e também porque se tratava de lei nova
com conteúdo penal favorável (CP, art. 2°, parágrafo único), acabou prevalecendo a primeira
corrente, no sentido de que o conceito de infração de menor potencial ofensivo trazido pela Lei
no 10.259/01 seria extensivo aos Juizados Estaduais, com a consequente derrogação do art. 61
da Lei n° 9.099/95. 14
Com o advento da Lei n" 11.313, de 28 de junho de 2006, o art. 61 da Lei n° 9.099/95
foi alterado, passando a prever expressamente que se consideram infrações de menor potencial
ofensivo as contravenções penais (qualquer que seja a pena prevista em abstrato) e os crimes a
que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Perceba-se que, à semelhança do que já ocorrera com o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 10.259/01,
e diversamente do que constava da redação original do art. 61, caput, da Lei n° 9.099/95, não
foi feita qualquer ressalva quanto à sujeição do crime a procedimento especial, razão pela qual
se pode atestar que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo toda e qualquer contravenção penal, bem como os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa, submetidos ou não, os crimes, a procedimento especial. 15
Como a aplicação da Lei n° 9.099/95 aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 2
(dois) anos é possível ainda que haja previsão de procedimento especial, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de abuso de autoridade deve ser processado e
julgado perante os Juizados Especiais Criminais. Em julgado referente ao crime de abuso de autoridade previsto na Lei no 4.898/65, concluiu o STJ que a Lei 11.313/06 consolidou o conceito
anteriormente introduzido pela Lei n° 10.259/01 acerca de delitos de menor potencial ofensivo
- aqueles para os quais a lei preveja pena máxima não superior a dois anos -, sem fazer qualquer ressalva acerca daqueles submetidos a procedimentos especiais, razão pela qual todas as
infrações cujas penas máximas não excedam a dois anos, inclusive as de rito especial, passaram
a integrar o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, atraindo a competência dos Juizados
Especiais. 16 Nesses casos de abuso de autoridade, todavia, especial atenção deve ser dispensada
aos institutos despenalizadores de natureza consensual, que jamais poderão abranger a perda de
cargo e a inabilitação para o exercício de função pública.
Como o conceito de infração de menor potencial ofensivo leva em consideração a pena máxima prevista para o crime, caso haja causas de aumento ou de diminuição de pena, deve-se sempre
buscar o máximo de pena possível. Portanto, em se tratando de càusas de aumento, aplica-se o
14

Com esse entendimento: GOMES, Luiz Flávio. Juizados Criminais Federais, seus reflexos nos Juizados Estaduais e outros estudas. São Paula: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 21. Na mesma linha: STJ, 5• Turma,
RHC 12.033/MS, Rei. Min. Felix Fischer, DJ 09/09/2002 p. 234.

15

Relembre-se que, de acordo com o art. 41 da Lei nº 11.340/06 (Lei !Vlaria da Penha), aos crimes praticados
com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentem.ente da pena prevista, não se aplica a
Lei 9.099/95.

16

STJ, 5• Turma, REsp 744.951/MG, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 06/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 600. Na mesma linha:
STJ, 5• Turma, HC 163.282/RO, Rei. Min. Arnaldo Esteves lima, j. 18/05/2010, DJe 21/06/2010.
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quantum que mais aumente a pena; causas de diminuição, o quantum que menos diminua a pena.
Em sentido semelhante, porém em relação à suspensão condicional do processo, que leva em
conta a pena mínima, atente-se para o teor das súmulas 723 do STF ("não se admite a suspensão
condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave
com o aumento mínimo de 1/6 [um] sexto for superior a 1 [um] ano") e 243 do STJ ("o benefício
da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo
somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 [um] ano"). 17
Por sua vez, para fins de determinação da competência dos Juizados nas hipóteses de concurso de crimes, não se afigura viável a aplicação do art. 119 do CP, segundo o qual, para fins de
prescrição, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito, isoladamente. Se a soma
das penas máximas atribuídas aos delitos não superar o limite máximo de 2 (dois) anos, é evidente
que subsiste a competência do Juizado. No entanto, se, somadas as penas máximas, o resultado for
superior a 2 (dois) anos, a competência passa a ser do Juízo comum, o que, no entanto, não impede
a aplicação da composição dos danos civis e da transação penal em relação à infração de menor
potencial ofensivo, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95. 18

6.1. Princípio da insignificância e infração de médio potencial ofensivo.
Infração de menor potencial ofensivo não se confunde com infração de ofensividade insignificante, nem tampouco com infração de médio potencial ofensivo.
Diversamente das infrações de menor potencial ofensivo, que devem entrar no sistema
penal, porém a elas se aplicando a busca do consenso, as infrações de ofensividade insignificante
devem ficar fora, porque não há ofensividade que justifique a intervenção penal. A insignificância não deve ser aferida considerando-se única e exclusivamente o valor da coisa subtraída. Na
verdade, o princípio da insignificância ("de minimis, non curat praetor"), que deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, depende da presença de 4 (quatro) requisitos, a serem demonstrados no caso
concreto: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. 19
Por sua vez, são de médio potencial ofensivo os crimes em que a pena mínima cominada
seja igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidos ou não pela Lei dos Juizados, que admitem a
suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n° 9.099/95. 20
17

No sentido de que as causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na pena abstrata, para o efeito de
se conceder, ou não, a suspensão condicional do processo: STF, 2ª Turma, HC 90.869/SP, Rei. Min. Cezar Peluso,
j. 20/04/2010, DJe 105 10/06/2010.

18

Portanto, praticados dois delitos de menor potencial ofensivo em concurso material, se o somatório das penas
máximas abstratas previstas para os tipos penais ultrapassar 2 (dois) anos, afastada estará a competênda do
juizado especial, devendo o feito ser instruido e julgado por juízo comum: STJ, 3ª Seção, CC 79.022/RS, Rei. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 08/05/2008. Para mais detalhes acerca das hipóteses de conexão e continência, vide abaixo tópico pertinente ao assunto.

19

Nesse sentido: STF, 2ª Turma, HC 101.074/SP, Rei. Min. Celso de Mello, Dje 076 29/04/2010. Para mais detalhes
acerca do principio da insignificância: SILVA, Ivan Luiz. Princípio da insignificância no Direito Peno/. Curitiba:
Editora Juruá, 2011.

20

Para o Supremo, a Lei dos Juizados Especiais Federais não ampliou o limite para o sursis processual previsto
no art. 89, da Lei nº 9.099/95: STF, 2ª Turma, HC 83.104/RJ, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJ 21/11/2003 p. 27.
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6.2. Excesso de acusação.
Outro ponto pertinente à definição da competência dos Juizados que demanda especial
atenção diz respeito à possibilidade de excesso por parte da acusação quando do momento da
classificação da conduta imputada ao acusado, privando-o, indevidamente, dos benefícios da
Lei n° 9.099/95.
Como se sabe, um dos requisitos da peça acusatória é a classificação jurídica do fato punível (CPP, art. 41, caput). Não se trata, todavia, de requisito obrigatório, pois vigora no processo
penal a regra segundo a qual o réu defende-se dos fatos que lhe são imputados. Exatamente por
isso, por ocasião do recebimento da peça acusatória, não deve o juiz alterar a definição jurídica
do fato, pois há momentos e formas específicos para se corrigir a classificação legal incorreta
(arts. 383, 384, 419 e 569 do CPP). 21
Com efeito, pode o juiz, na fase de >entença, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha
de aplicar pena mc.is grave (emendatio libdÍi- art. 383 do CPP). Se acaso resultar a modificação
da competência, e;n razão da desclassificação, deve o juiz encaminhar os autos ao juízo competente (CPP, art. 383, § 2°). Por sua vez, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em
consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não
comida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5
(cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo .em crime de ação pública,
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (mutatio libelli- art. 384, caput, do
CPP, com redação dada pela Lei n° 11.719/08).
Se ainda prevalece na jurisprudência o entendimento de que o juiz não pode, quando do
recebimento da peça acusatória, alterar a classificação jurídica do fato, é crescente na doutrina o
entendimento de que, para fins de análise quanto à possibilidade de aplicação de normas processuais pertinentes à tutela das liberdades públicas, de que são exemplos a concessão de liberdade
provisória e dos institutos despenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95, o juiz não fica vinculado à classificação formulada pela autoridade policial em seu relatório, nem tampouco àquela
constante da peça acusatória, afigurando-se possível, por conseguinte, uma desclassificação no
limiar do processo.
Caracterizado um excesso da acus;;.ção no que tange à classificação do fato delituoso, privando o acusado do gozo de uma liberdade pública, e levando-se em conta que a análise da classificação e;tá inserida no caminho a ser percorrido pelo juiz para resolver tal questão, torna-se
impossível impedi-lo de corrigir a adeqLação do fato feita pelo promotor, embora o faça de maneira incidental e provisória, apenas para decidir quanto ao cabimento da liberdade provisória
e dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados, lembrando sempre que a iniciativa para
Voltaremos a tratar da suspensão condicional do processo mais adiante.
21

Com o entendimento de não ser licito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de
admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo
adequadamen:e no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendado libel/i ou
a mutatio /ibelfi, se a instrução criminal assim o indicar: STF, 1• Turma, HC 87.324/SP, Rei. Min. Cármen Lúcia,
DJ 18/05/07.
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eventual proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo deve partir do
titular da ação penal. 22

6.3. Estatuto do Idoso.
Consoante dispõe o art. 94 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), aos crimes previstos nesta Lei, .::uja pena máxima privativa de Liberdade não ultrapasse 4 anos,
aplica-se o procedimento previsto na Lei n° 9.099195. À primeira vista, pode-se pensar (equivocadamente) que a Lei n° 10.741/03 teria determinado a incidência dos institutos despenalizadores
previstos na Lei n° 9.099/95 aos crimes previstos no Estatuto do Idoso cuja pena máxima não
fosse superior a 4 (quatro) anos, o que seria absolutamente contraditório, porquanto uma lei
criada para dar maior proteção ao idoso, estaria, na verdade, estabelecendo tratamento mais
benigno aos autores dos crimes ali previstos. Portanto, deve o dispositivo ser interpretado no
sentido de que, aos crimes previstos no Estarmo do Idoso, somente se aplica o procedimento
sumaríssimo previsto na Lei dos Juizados (Lei n° 9.099/95, arts. 77 a 83). 23
Recentemente, o Supremo concluiu o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral ck República (ADI 3.096) em face do art. 94 da Lei n° 10.741103.
Para a Suprema Corte, referido d~spositivo legal deve ser interpretado em favor do seu específico
destinatário - o próprio idoso - c não de quem lhe viole os direiros. Com isso, os infratores não
poderão ter acesso a benefícios despenalizadores de direito material, como a transação penal, a
composição civil dos danos ou conversão da pena. Somente se aplicam as normas estritamente
procedimentais para que o processo termine mais rapidamente, em benefício do idoso. 24
Por conseguinte, aos crimes previstos no Esrarudo do Idoso cuja pena máxima não seja
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, serão aplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados, nos exatos termos do art. 61 da Lei n° 9.099/95. Todavia,
para os crimes previstos no Estatuto do Idoso cuja pena máxima seja superior a 2 (dois) anos e
inferior a 4 (quatro) anos, serão aplicáveis apenas as normas procedimentais constantes da Lei
dos Juizados, e não seus instirurc-s despenalizadores.

6.4. Acusados com foro por prerrogativa de funç:ão.
Em se tratando de acusados com foro por prerrogativa de função, por mais que a infração penal seja considerada de menor potencial ofensivo, subsiste a competência do respectivo
22

Lembre-se que, de acordo com a jurisprudência, a transação penal e a suspensão condicional do processo não
podem ser concedidas contra a vontade do titular da ação penal. Nessa linha, aliás, preceitua a súmula nº 696
do STF que reunidos os pressupost•JS legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando
o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se, por
analogia o art. 28 do Código de Prxesso Penal.

23

Com a mesma posição: CAPEZ, Fernando. Curso de
Paulo: Saraiva, 2007. p. 544.

24

Ao acompanhar a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, o ministro Ayres Britto procurou resumir numa frase o
entendimento da ministra relatora em relação ao equívoco cometido pelos legisladores na confecção do Estatuto
do Idoso: "Autores de crimes do mesmo potencial ofensivo serão submetidos a tratamentos diversos, sendo que o
tratamento mais benéfico está sendo paradoxalmente conferido ao agente que desrespeitou o bem jurídico mais
valioso: a incolumidade e a inviolatilidade do próprio idoso". Por maioria de votos, vencidos os ministros Eros Grau
e Marco Aurélio, o Plenário decidiu que os benefícios despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95 e também
no Código Penal não podem beneficiar os autores de crimes cujas vítimas sejam pessoas idosas. Para a relatora
do processo, a interpretação conforme à Constituição do artigo 94 do Estatuto implica apenas na celeridade do
processo e não nos benefícios. (STF, Pleno, ADI 3.096, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 16/06/2010, DJe 164 02/09/2010).
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Tribunal para o processo e julgamento do feito, o que, no entanto, não inibe a incidência dos
institutos despenalizadores trazidos pela Lei no 9.099/95, desde que preenchidos os pressupostos legais. Nessa linha, referindo-se aos institutos àespenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95 composição civil dos danos, transação penal, representação nos crimes de lesões leves e culposas
e suspensão condicional do processo-, o Supremo concluiu que o âmbito de incidência dessas
normas legais ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais, projetando-se sobre procedimentos penais instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais,
porquanto produzem evidente reflexo sobre a pretensão punitiva do Estado. 25

6.5. Crimes eleitorais.
Quanto aos crimes eleitorais, prevalece no Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de
que as infrações penais definidas no Código Eleitoral obedecem ao disposto nos seus arts. 355 e
seguintes e o seu processo é especial, não podendo, via de consequência, ser da competência dos
Juizados Especiais a sua apuração e julgamento.
A despeito da impossibilidade de julgamenro dos crimes eleitorais perante os Juizados Especiais Criminais, haja vista a necessidade de observância da competência da Justiça Eleitoral,
tem sido admitida a concessão dos institutos despenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95 para
as infrações penais eleitorais, salvo para os crimes que contam com um sistema punitivo especial,
entre eles aqueles à cuja pena privativa de liberdade se cumula a cassação do registro se o responsável for candidato, a exemplo do tipificado no art. 334 do Código Eleitoral.

6.6. Violência doméstica e familiar contra a mulher e aplicação da Lei n°

9.099/95.
Dentre outras modificações, a Lei Maria da Penha alterou a pena do crime de lesão corporal dolosa leve qualificado pela violência doméstica, previsto no art. 129, § 9°, do CP, constando
do preceito secundário do referido artigo a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
Destarte, por se tratar de crime cuja pena máxima cominada é superior a 2 (dois) anos, tal delito
não é mais considerado uma infração de menor potencial ofensivo, cessando, por conseguinte,
a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgá-lo. 26
Como a pena mínima prevista para o delito é de 3 (três) meses, seria cabível, pelo menos
em tese, o instituto da suspensão condicional do processo (Lei n° 9.099/95). Todavia, segundo
o disposto no art. 41 da Lei n° 11.340/06, "aos crimes praticados com violência doméstica e
familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26
de setembro de 1995".
Analisando o disposto no art. 41 da Lei Maria da Penha, o Supremo entendeu que o preceito alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia
contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. Quanto à (in) constitucionalidade do referido dispositivo, a Suprema Corte também concluiu que, ante a opção político-normativa prevista
no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8°, ambps da Constituição Federal,
25

STF, Pleno, lnq. l.OS5 QO/AM, Rei. Min. Celso de Mello, j. 24/04/1996, DJ 24/05/1996.

26

Nessa linha: STJ, 3ª Seção, CC 101.272/PR, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 20/03/2009.
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surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei n° 9.099/95 - mediante o
artigo 41 da Lei n° 11.340/06- no processo-crime a revelar violência contra a mulher. 27
Na mesma linha, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 19/DF, o
Supremo julgou procedente o pedido para assentar a constitucionalidade dos artigos 1°, 33 e 41 da
Lei 11.340/2006. Considerou-se que, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de proteção, assistência e punição,
tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria utilizado meio adequado e necessário para
fomentar o fim traçado pelo art. 226, § 8°, da Constituição Federal, não sendo possível considerar-se ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação, visto que a mulher seria eminentemente
vulnerável no tocante a constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado.
Sob o enfoque constitucional, consignou-se que a norma seria corolário da incidência do princípio
da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Sublinhou-se que a lei em comento
representaria movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso
efetivo à reparação, à proteção e à justiça. Discorreu-se que, com o objetivo de proteger direitos
fundamentais, à luz do princípio da igualdade, o legislador editara microssistemas próprios, a fim
de conferir tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de direito em situação de hipossuficiência, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente. 28
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos
danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

7. CRITÉRIOS ORIENTADORES E FINALIDADES DA LEI No 9.099/95.
Os critérios orientadores e finalidades precípuas dos Juizados Especiais Criminais foram
objeto de análise por ocasião do estudo do art. 2° da Lei n° 9.099/95. Para evitarmos repetições
desnecessárias, remetemos o leitor ao referido dispositivo.
SEÇÃO I
DA COMPET~NCIA E DOS ATÇ)S PROCESSUAIS

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração
penal.

8. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A expressão utilizada pelo legislador no art. 63 da Lei n° 9.099/95- praticada a infração penal- acaba produzindo certa controvérsia doutrinária. Sobre o assunto, há, fundamentalmente,
três posições distintas na doutrina:
a) teoria da atividade: uma primeira corrente prefere interpretar a expressão como o lugar
onde ocorreu a ação ou omissão, diferenciando-se, pois, da regra prevista no Código de Processo Penal (art. 70), que adota o local da consumação como o foro competente para o processo e
julgamento do feito; 29
27

STF, Pleno, HC 106.212/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 24/03/2011, DJe 112 10/06/2011.

28

STF, Pleno, ADC 19/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012.

29

Entre outros, é essa a posição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance
Fernandes e Luiz Flávio Gomes, segundo os quais "a competência de foro será estabelecida pelo lugar em
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b) teoria do resultado: uma segunda corrente afirma que praticar é levar a efeito, fazer,
realizar, cometer, executar. Logo, infração praticada traduz a idéia de uma infração realizada,
executada, ou, em linguagem jurídico-penal, consumada: 30
c) teoria mista: face a expressão dúbia utilizada pelo art. 63 da Lei n° 9.099/95 -"praticada a infração penal" -, que confere a impressão de se referir à "execução", mas também parece
trazer em si o significado de "levar a efeito" ou "realizar", que daria o sentido da consumação,
prevalece a orientação segundo a qual a Lei n° 9.099/95 adotou uma teoria mista, podendo o
foro competente ser tanto o do lugar da ação ou omissão quanto o do lugar do resultado, o que,
de certa forma, atende ao critério da celeridade previsto no art. 62 da Lei n° 9.099/95. 31
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em
qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

9. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A garantia do acesso de rodo e qualquer cidadão aos aros praticados no curso do processo
revela uma clara postura democrática, e rem como objetiYo precípuo assegurar a transparência
da atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização não só pelas partes, como por roda a
comunidade. Basta lembrar que, em regra, os processos secretos são típicos de estados autoriráriosY
Traduz-se, portanto, numa exigência política de se afastar a desconfiança da população na
administração da Justiça. Com ela "são evitados excessos ou arbitrariedades no desenrolar da
causa, surgindo, por isso, a garantia como reação aos processos secretos, proporcionando aos
cidadãos a oportunidade de fiscalizar a distribuição da j~.:.sriça"Y
Segundo Luigi Ferrajoli~ cuida-se de garantia de segundo grau, ou garantia de garantia.
Isso porque, segundo o autor, para que seja possível o :::ontrole da observância das garantias
primárias da contestação da acusação, do ônus da prova e do contraditório com a defesa, é
indispensável que o processo se desenvolva em público. Na dicção de Fcrrajoli, a publicidade
que for praticada a infração penal, ou seja, onde esgotados todos os meios ao alcance do autor do fato, independentemente do lugar em que venha a ocorrer o resultadc". (Juizados especiais criminais: comentários à
Lei 9.099/95, de 26/09/1995. s• ed. rev., atual. e ampl. São Paub: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 90).
30

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo pena.'. Vol. 2. 31' ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
p.100.

31

Nessa linha: NUCCI, Guilherme de Souza.

32

Como aponta Celso Ribeiro Bastos, "a publicidade dos atos processuais insere-se em um campo mais amplo da
transparência da atuação dos poderes públicos em geral. É uma decorrência do princípio democrático. Este não
pode conviver c·:>m o sigilo, o segredo, o confinamento a quatro portas, a falta de divulgação, porque por este
caminho, da sonegação de dados à coletividade, impede-se o exercício importante de um direito do cidadão em
um Estado governado pelo povo, qual seja: o de controle. Não há dúvida, portanto, de que a publicidade dos
atos, e especificamente dos atos jurisdicionais, atende ao interesse das partes e ao interesse público. Protege
o magistrado cc ntra insinuações e maledicências; da mesma forma que protege as partes contra um possfvel
arbftrio ou prep:>tência. E confere à coletividade, de um modo &era I, a possibilidade de controle sobre atos que
são praticados com a força própria do Estado". (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, lves Gandra. Comentários à
Constituição do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. Vol. 2. p. 285).

33

FERNANDES, Antônio Scarance. Processa penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
p. 68.

s• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 254.
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assegura o controle tanto externo como interno da atividade judiciária. Com base nela os
procedimentos de formulação de hipóteses e de averiguação da responsabilidade penal devem
desenvolver-se à luz do sol, sob o controle da opinião pública e sobretudo do imputado e de seu
defensor. Trata-se do requisito seguramente mais elementar e evidente do método acusatório". 34
De acordo com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Por sua vez, dispõe o art. 5°,
XXXIII, da CF, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado. Ademais, segundo o art. 5°, LX, da Carta Magna, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
Portanto, o art. 64 da Lei dos Juizados apenas se limita a reiterar o disposto na Constituição
Federal, assegurando a publicidade como regra. Apesar de a regra ser a publicidade ampla, deve-se compreender que, como toda e qualquer garanria, esta não tem caráter absoluto, podendo
ser objeto de restrição em situações em que o interesse público iÍ. informação deva ceder em virtude de outro interesse de caráter preponderante no caso concreto. Daí se falar em publicidade
restrita, ou interna, que se caracteriza quando houver alguma limitação à publicidade dos atos
do processo. Nesse caso, alguns atos ou todos eles serão realizados somenre perante as pessoas
diretamente inreressadas no feito e seus respectivos procuradores, ou, ainda, somente perante
estes. A publicidade restrita ou interna é impropriamente chamada de "segredo de justiça". 35
Nas hipóteses de sigilo judicial em que for decretado o segredo de justiça nos autos, somente a
própria autoridade jurisdicional que o decretou poderá afastá-lo. Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, comissões parlamentares de inquérito não tem poder jurídico de, mediante
requisição, determinar a quebra de sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. 36

9.1. Realização dos atos processuais em horários noturnos e em qualquer dia
da semana.
O art. 64 da Lei dos Juizados também deixa claro que, consoante disposto nas normas
de organização judiciária de cada Estado, é perfeitamente possível que os atos processuais dos
Juizados sejam praticados em horário noturno e em qualquer dia da semana, desde que, obviamente, seja respeitado o princípio da publicidade. Bom exemplo de aplicação desse dispositivo
diz respeito ao funcionamento dos Juizados em estádios de futebol. Nesses casos, infrações de
menor potencial ofensivo .cometidas antes, durante, ou depois das partidas, são solucionadas de
imediato pelos Juizados Criminais, o que vem ao enconrro do princípio da celeridade.
2~

34

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal.
nais, 2006. p. 567.

35

Veja-se que a Constituição Federal autoriza a restrição à publicidade, mas desde que assegurada, no mínimo, a
presença dos advogados (art. 93, IX). Logo, o art. 520 do CPP não foi recepcionado na parte em que, ao tratar
da audiência de reconciliação no procedimento dos crimes contra a honra, prevê que a ela estarão presentes
apenas o juiz e as partes, sem a presença de seus advogados.

36

STF, Tribunal Pleno, MS 27.483/DF, Rei. Min. Cezar Peluso, DJe 192 09/10/2008.
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Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais
foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.
§ 12 Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§ 22 A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio
hábil de comunicação.
§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos
realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou
equivalente.

10. PRINCÍPIOS REFERENTES ÀS NULIDADES.
10.1. Princípio da instrumentalidade das formas.
Como ensina a doutrina, são três os sistemas segundo os quais pode ser imposta a sanção
de nulidade: 37
a) sistema da legalidade das formas, formalista ou da indeclinabilidade das formas:
todo e qualquer vício acarreta o reconhecimento da nulidade do ato processual;
b) sistema da legalidade das formas mitigado: o ato será considerado nulo apenas se a lei
assim expressamente o declarar, ou seja, ainda que o ato processual seja praticado em desacordo
com o modelo típico, caso não seja prescrita a nulidade, o ato será considerado válido;
c) sistema da instrumentalidade das formas: as irregularidades devem ser distinguidas ·
conforme sua gravidade, não se declarando a nulidade do ato se sua finalidade foi atingida e se
não houve prejuízo para as partes.
Antigamente, trabalhava-se precipuamente com os dois primeiros sistemas acima citados,
reconhecendo-se a nulidade sempre que o ato processual fosse praticado em desacordo com
o modelo legal, ou quando a lei assim o declarasse. Esse primado da legalidade das formas, no
qual o legislador listava expressamente as hipóteses de nulidade, era passível de muitas críticas
porquanto privava o magistrado de qualquer discricionariedade na avaliação das consequências
do vício, o que, invariavelmente, acarretava o reconhecimento de nulidades por excessivo formalismo, sem que houvesse qualquer prejuízo às panes.
Hoje, no entanto, é dominante a utilização do terceiro sistema - instrumentalidade das
formas-, em que se compreende que a existência do modelo típico não é um fim em si mesmo.
Na verdade, a forma prescrita em lei visa proteger algum interesse ou atingir determinada finalidade. Por isso, antes de ser decretada a ineficácia do aro processual praticado em desacordo com
o modelo típico, há de se verificar se o interesse foi protegido ou se a finalidade do ato processual
foi atingida. Em caso afirmativo, não há motivo para se decretar a nulidade do ato processual.
O princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, pode ser extraído de alguns dispositivos legais, a saber: a) as nulidades previstas no
art. 564, 111, "d" e "e", segunda parte, "g" e "h", e IV, do CPP, considerar-se-ão sanadas se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim (CPP, art. 572, II); b) qua.ndo a lei prescrever
37

GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio rlilagalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no
processo penal. 11• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 24.
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determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o aro se, realizado
de outro modo, lhe alcançar a finalidade (art. 244, CPC - art. 277 do novo CPC); c) os atos
processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados,
atendidos os critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei n°
9.099/95, art. 65, caput).

10.2. Princípio do prejuízo.
Segundo o art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
nenhum prejuízo para as partes (pas de nullité sans griej). Na mesma linha, dispõe o art. 65, § 1°,
da Lei no 9.099/95, que não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
O princípio do prejuízo aí previsto deriva da ideia de que a ripicidade dos atos processuais
funciona apenas como um instrumento para a correta aplicação do direito. Logo, eventual desobediência às formas prescritas em lei só deve acarretar a invalidação do ato processual quando
a finalidade para a qual foi instituída a forma restar comprometida pelo vício. Em síntese, somente a atipicidade relevante, capaz de produzir prejuízo às panes, autoriza o reconhecimento
da nulidade.
O urro dispositivo legal que versa sobre o princípio do prejuízo é o art. 566 do CPP, por força do qual "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração
da verdade substancial ou na decisão da causa"'. Ora, se o ato viciado é absolutamente inócuo,
incapaz de prejudicar a formação do convencimento judicial, não há motivo para o reconhecimento de sua nulidade. É o que ocorre, a título de exemplo, com a inversão da ordem de oitiva
das testemunhas, considerada pela jurisprudência como causa de mera nulidade relativa, daí por
que se afigura indispensável a comprovação do prejuízo. Supondo que as testemunhas da defesa
sejam meramente abonatórias, é evidente que sua oitiva antes da colheita do depoimento das
testemunhas arroladas pela acusação não acarretará qualquer prejuízo à defesa. 38
Na mesma linha, segundo o art. 572, II, do CPP, as nulidades previstas no art. 564, III,
"d" e "e", segunda parte, "g" e "h", e IV, considerar-se-ão sanadas se, praticado por outra forma,
o ato tiver atingido o seu fim. O dispositivo deixa entrever que, inobstante o vício constante do
ato processual, não há motivo para se declarar a nulidade se sua finalidade tiver sido atingida, ou
seja, se não tiver acarretado qualquer prejuízo às partes. Nessa linha, de acordo com a súmula no
366 do STF, "não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia". Ora, o simples fato
de não constar do edital de citação a transcrição da denúncia ou o resumo dos faros em que esta
se baseia não autoriza o reconhecimento da nulidade do referido ato de comunicação, porquanto
este terá atingido a sua finalidade, visto que o acusado terá sido cientificado acerca da instauração de um processo penal contra sua pessoa, podendo, assim, exercer seu direito de defesa.
O princípio do prejuízo é aplicável ramo às nulidades absolutas quanto às relativas. Segundo a doutrina, enquanto o prejuízo é presumido na nulidade absoluta, deve ser comprovado
na nulidade relativa. Essa distinção é evidenciada na súmula n° 523 do Supremo: "no processo
penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu". De se lembrar que, na hipótese de nulidade absoluta, a despeito
de o prejuízo ser presumido, nada impede que a parte contrária demonstre a inocorrência do
38
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prejuízo que foi estabelecido em virtude da presunção legal que decorre do caráter absoluto da
nulidade invocada. 39
Por ocasião da verificação do prejuízo causado pelo ato viciado, há de se ficar atento às
hipóteses em que o dano fica adstrito ao próprio ato maculado (nulidade originária) e àquelas
em que todo outros atos subsequentes do processo são contaminados (nulidade derivada). Por
exemplo, supondo que a citação do acusado tenha sido feita em desacordo com o modelo legal
(nulidade originária), é evidente que est::: nulidade contaminará todos os demais atos do processo (nulidade derivada), porquanto maculada ab initio a autodefesa do acusado e o direito de
constituir advogado de sua confiança.

11. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR QUALQUER
MEIO HÁBIL DE COMUNICAÇÃO.
Em fiel observância aos critérios da informalidade, da economia processual e da celeridade,
o art. 65, § 2°, da Lei dos Juizados, determina que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Para além de confirmar
a possibilidade da prática de atos processuais em outras comarcas, o dispositivo também deixa
claro que, para tanto, não mais se faz necessária a expedição de carta precatória.
Aliás, por força do art. 1° da Lei rc 0 11.419/06, o uso de meio eletrônico na tramitação
de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais pode ocorrer
no âmbito processual civil, penal e trabalhista, inclusive nos juizados especiais, em qualquer
grau de jurisdição. A única ressalva à aplicação da referida lei no âmbito processual penal diz
respeito à citação. De fato, de acordo com o art. 6° da Lei n° 11.419/06, não é possível a citação
por meio eletrônico em processos criminais, assim como nos feitos envolvendo a prática de atos
infracionais por adolescentes.

12. REGISTRO DA AUDIÊNCIA.
Por força da própria Constituição Federal, que faz menção expressa ao princípio da oralidade em seu art. 98, inciso I, deve haver um predomínio da palavra oral sobre a palavra escrita. Daí
dispor o art. 65, § 3°, da Lei n° 9.099/95·, que serão objeto de registro escrito exclusivamente os
atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão
ser gravados em fita magnética ou equivalente. Destarte, do ocorrido em audiência será lavrado
termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nele ocorridos, sem que haja necessidade de utilização do tradicional ditado feito pelo
juiz ao escrevente.
Às partes interessa sobremaneira registrar todos os incidentes ocorridos no curso da audi-ência como, por exemplo', perguntas ind~feridas pelo magistrado (CPP, art. 212), assim como o
indeferimento de reperguntas formuladas ao acusado durante seu interrogatório (CPP, art. 188),
o que será muito importante para fins de se suscitar cerceamento da acusação ou da defesa em
preliminar de apelação.
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e
testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações,
39

A despeito do entendimento doutrinário, vimos anteriormente no tópico referente à nulidade absoluta que, em
julgados recentes, o Supremo Tribunal Federal vem exigindo a comprovação do prejufzo tanto nas hipóteses de
nulidade absoluta quanto relativa.
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aplicando-se, subsidiariamente, o quanto disposto no art. 405, § 1°, do CPP. No caso de registro
por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de
transcrição (CPP, art. 405, § 2°). Portanto, os depoimentos documentados por meio audiovisual
não precisam de transcrição, sendo que, quando fcr de sua preferência pessoal, o magisrrado
poderá determinar que os servidores que estão aferos a seu gabinete ou secretaria procedam à
degravação, observando-se, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço. (Resolução n° 105 do CNJ, art. 2°). Sobre o assunto, assim já se pronunciou o STJ: "(. ..)A
conversão do julgamento de apelação em diligência para que a primeira instância providencie a
degravação de conteúdo registrado em meio audiovisual contraria frontalmente o art. 405, § 2°,
do CPP, assim como o princípio ela razoável duraçã::J do processo". 40
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

13. CITAÇÃO DO ACUSADO.
Sem dúvida alguma, a citação é um dos mais importantes atos de comunicação processual,
porquanto dá ciência ao acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua
pessoa, chamando-o para se defender. Considerando-se que a instrução criminal deve ser conduzida sob o crivo do contraditório, a parte contr.:.ria deve ser ouvida (audiatur et altera pars).
Para que ela seja ouvida, faz-se necessário o chamamento a juízo, que é feito por meio da citação.
Funciona a citação, portanto, como misto de contraditório e de ampla defesa, já que, ao
mesmo tempo em que dá ciência ao acusado da instauração ele demanda penal contra ele,
também o chama para exercer seu direito de defesa. Portanto, além de assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5°, LV), a citação também dá concretude ao quanto previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura que roda pessoa
acusada de delito tem direito à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada
(Dec. 678/92, art. 8°, no 2, "b").
Tamanha a importância ela citação que o próprio CPP estabelece que sua falta configura
nulidade absoluta (CPP, art. 564, lll, "e"). Logo, se a citação não existiu ou, tendo existido,
estava eivada de nulidade, o processo estará nulo ab initio. Denomina-se circunduçáo o ato
pelo qual se julga nula OLt de nenhuma eficáciz, a citação; quando anulada diz-se que há citação
circunduta. 41
Se a citação válida é providência essenü:d à validade elo processo, a nulidade absoluta decorrente da inobservância da forma prescrita em lei poderá ser arguida mesmo após o trânsito
em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, na medida em que, nessa hipótese, há instrumentos processuais aptos a fazê-lo, como a revisão criminal e o habeas corpus, que
somente podem ser ajuizados em favor elo condenado. A propósito, em habeas corpus apreciado
40

STJ, Sª Turma, HC 172.840/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19/10/2010, DJe 03/11/2010.
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CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 10ª Edição revista e atualizada. São Paulo: Editora Saraiva, 2003,
p. 514.
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pelo Supremo, do qual resultou a anulação do processo a partir da citação, restou consignado
que a nulidade absoluta que vicia a citação pessoal do acusado, impedindo-lhe o exercício da
autodefesa e de constituir defensor de sua livre escolha causa prejuízo evidente, daí por que pode
ser arguida a qualquer tempoY
A despeito da importância da citação, sua falta ou nulidade estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de
argui-la. Afinal, o fim da citação terá sido alcançado. Nesse caso, a lei permite que o juiz ordene
a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar
direito da parte (CPP, art. 570). 43
Nos mesmos moldes do que ocorre no âmbito do Código de Processo Penal, a citação nos
Juizados também deve ser feita pessoalmente, pelo menos em regra. O art. 66, caput, da Lei n°
9.099/95, dispõe que a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou
por mandado. Há uma impropriedade técnica nesse dispositivo, porque a citação feita por mandado também é espécie de citação pessoal, conquanto seja levada a efeito por oficial de justiça.
Não se admite citação pelo correio, nem tampouco citação por e-mail ou telefone. Além disso,
segundo disposição expressa da Lei n° 11.419/06 (art. 6°), que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, não se admite citação eletrônica no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

13.1. Citação por edital, por carta precatória, por carta rogatória ou por hora
certa nos Juizados.
Caso o acusado não seja encontrado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes
ao Juízo comum (Lei n° 9.099/95, art. 66, parágrafo único). Como a Lei n° 9.099/95 não admite a citação por edital, não sendo encontrado o acusado, o juiz deve remeter as peças existentes
para o juízo comum, no qual deverá ser observado o procedimento sumário do Código de Processo Penal (CPP, art. 538, com redação dada pela Lei n° 11.719/08). 44
Neste caso, o processo só deve ser remetido ao Juízo comum após o oferecimento da peça
acusatória e tentativa de citação pessoal no Juizado Especial. Com efeito, não comparecendo o
acusado à audiência preliminar designada para oferecimento de transação penal e não havendo a
necessidade de diligências imprescindíveis, o MP deve oferecer de imediato a denúncia oral nos
termos do art. 77 da Lei n° 9.099/1995 e, somente após a apresentação dessa exordial acusatória,
é que podem ser remetidos os autos ao juízo comum para proceder à citação editalícia, conforme
dispõe expressamente o art. 78, § 1°, da referida lei. 45
42

STF, 1' Turma, HC 92.569/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/03/2008, Dje 074 24/04/2008. Em sentido
semelhante, reconhecendo que a violação à ampla defesa pode ser reconhecida mesmo após o trânsito em
julgado da sentença condenatória: STJ, 6' Turma, HC 88.934/PB, Relatora Ministra Jane Silva, DJe 10/03/2008.
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No sentido de que eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que
passa a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais: STF, 2' Turma, HC 94.619/SP, Rei. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, DJe 182 25/09/2008. Em sentido
semelhante: 5TF, 1' Turma, HC 96.465/MG, Rei. llllin. Dias Toffoli, j. 14/12/2010, DJe 084 05/05/2011. E ainda:
STF, 1' Turma, HC 85.950/PE, Rei. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2005.
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No sentido de que a remessa dos autos do juizado especial criminal para o juízo comum com fundamento no
art. 66 da Lei nº 9.099/95 não constitui ilegalidade ou ofensa aos postulados do juiz natural ~·do devido processo legal: STF, 2' Turma, HC 100.459/SP, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 28/02/2012, DJe 102 24/05/2012.
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STJ, 3' Seção, CC 104.225/PR, Rei. Min. Haroldo Rodrigues - Desembargador convocado do TJ/CE -,
j. 25/05/2011.
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Uma vez remetidos os autos ao juízo comum em virtude da impossibilidade de citação
pessoal nos Juizados, ainda que o acusado seja posteriormente encontrado, não haverá o restabelecimento da competência dos Juizados, que é exaurida no momento em que os autos são
encaminhados ao juízo comum.
Considera-se que a expedição de carta rogatória (art. 368 do CPP) não se coaduna com o
sistema dos Juizados Especiais Criminais, de sorte que, no caso de o'acusado estar no estrangeiro, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo comum, nos moldes do que ocorre na hipótese
de o acusado não ser encontrado para citação pessoal, eis que o procedimento da citação por
carta rogatória não apresenta compatibilidade com os princípios adotados pela Lei 9.099/95.46
Conquanto não seja cabível a carta rogatória, tem-se admitido a citação por carta precatória (acusado que mora em outra comarca) e por hora certa (quando o acusado se oculta para não
ser citado) no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, eis o teor do enunciado
n° 110 do XXV FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais, realizado em São Luís, de 27
a 29 de maio de 2009): "No Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa".
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção,
que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

14. INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES NOS JUIZADOS.
Na prática, não há qualquer relevância na distinção entre intimação e notificação. Na verdade, pelo que se percebe da própria redação do CPP e da Lei n° 9.099/95, é comum a utilização
equivocada de tais expressões. De todo modo, pelo menos sob um ponto de vista doutrinário, é
possível trabalhar com a seguinte distinção:
a) intimação: é a comunicação feita a alguém no tocante a ato já realizado. A tÍtulo de
exemplo, podemos citar a intimação da degravação de audiência, a intimação de sentença prolatada pelo magistrado, etc.
b) notificação: diz respeito à ciência dada a alguém quanto à determinação judicial impondo o cumprimento de certa providência. Exemplos: notificação para que a testemunha compareça em juízo para prestar seu depoimento; notificação do acusado para que compareça à
audiência una de instrução e julgamento para fins de reconhecimento pessoal.
No âmbito dos Juizados, as intimações e notificações poderão ser feitas: a) por correspondência: com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; b) por
oficial de justiça: sendo necessário, as intimações e notificações poderão ser feitas por oficial
de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória; c) por qualquer meio de comunicação: a título de exemplo, é perfeitamente possível a utilização dos meios eletrônicos, ex
vi do art. 1° da Lei n° 11.419/06. À evidência, desde que as partes, os interessados e defensores
46
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estejam presentes à audiência, dos aros aí praticados considerar-se-ão desde logo cientes, sendo
desnecessária a intimação por correspondência, por oficial de justiça ou por qualquer outro meio
de comunicação.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará
a necessidade de seu comparecimento acompanhado de ad·10gado, com a advertência de que, na
sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

15. INDISPENSABILIDADE DA DEFESA TÉCNICA.
Quando a Constituição Federal assegura aos litigan:es, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral a ampla defesa (arL 5°, LV), entende-se que a proteção deve
abranger o direito à defesa técnica (processual ou ~spedfica) e à autodefesa (material ou genérica), havendo entre elas relação de complementariedade.
Defesa técnica é aquela exercida por profissional da advocacia, dotado de capacidade postulatória, seja ele advogado constituído, nomeado, ou C.efensor público. Para ser ampla, como
impõe a Constituição Federal, apresenta-se no processo como defesa necessária, indeclinável,
plena e efetiva, não sendo possível que alguém seja proce.;sado sem que possua defensor. Logo,
mesmo que o acusado, desprovido de capacidade postulatória, queira ser processado sem defesa
técnica, e ainda que seja revel, deve o juiz providenciar a r.omeação de defensor. Exatamente em
virtude disso, dispõe o art. 261 do CPP que "nenhum ac:.1sado, ainda que ausente ou foragido,
será processado ou julgado sem defensor"Y
Não se admite, assim, processo penal sem que a defesa técnica seja exercida por profissional
da advocacia. Caso o processo tenha curso sem a nomeação de defensor, seja porque o acusado
não constituiu advogado, seja porque o juiz não lhe nomeou advogado dativo ou defensor público, o processo estará eivado de nulidade absolura, por afronta à garantia da ampla defesa (CPP,
art. 564, III, "c"). Nessa linha, segundo a súmula n° 708 do Supremo, "é nulo o julgamento da
apelação se, após a manifest~ção nos autos da renúnci2. d·J único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir ourro". 48
Considerando que, a fim de se assegurar a paridac.e de armas, a presença de defensor técnico é obrigatória no processo penal, especial atenção de·re ser dispensada à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso porque, de acordo cem o Pacto de São José da Costa Rica,
toda pessoa acusada de delito tem direito de se defender pessoalmente ou de ser assistido por
um defensor de sua escolha (CADH, art. 8, n° 2, "d"). Como se vê, da interpretação da CADH
depreende-se que o acusado pode optar por exerc-~r sua defesa pessoalmente ou ser assistido por
um defensor de sua escolha.
Logicamente, se o acusado é profissional da advoc<.cia, poderá exercer sua própria defesa
técnica. Todavia, se o acusado não é dotado de capac~dade postulatória, sua defesa técnica
47

Essa defesa técnica deve ser assegurada inclusive dur« n~e a e <ecução penal. Nesse sentido, basta atentar para
as importantes modificações introduzidas pela Lei n• 12.313/10 na Lei de Execução Penal, que passou a prever
· a assistência jurídica ao preso dentro do presídio e atr b•Jir competências à Defensoria Pública.
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No sentido da nulidade absoluta de sessão de julgamento de apelação criminal realizada sem a presença de
defensor constituído, porquanto, após a apresentação das raz5es de apelação, o advogado constituído teria
renunciado aos poderes que lhe foram conferidos, sem que o juiz tivesse notificado o acusado para a constituição de novo defensor, como demanda a súmula n• 70S do STF: STF, 2' Turma, HC 94.282/GO, Rei. Min. Joaquim
Barbosa, j. 03/03/2009, DJe 75 23/04/2009.
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deverá ser exercida por profissional da advocacia legalmente habilitado nos quadros da OAB.
Portanto, se o acusado não é profissional da advocacia, não tem o direito de redigir pessoalmente sua defesa técnica, salvo em situações excepcionais ç,;xpressamente prevista~ na Constituição
Federal ou no Código de Processo Penal (v.g., interposição de habeas corpus, recursos e incidentes da execução penal). Como já entendeu o Supremo, ao acusado é assegurado o exercício da
autodefesa consistente em ser interrogado pelo juízo ou em invocar direito ao úlêncio (direito de
audiência), bem como de poder acompanhar os atos da instrução criminal, além de apresentar
ao respectivo advogado a sua versão dos fatos para que este elabore as teses defensivas (direito
de presença). No entanto, a ele não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir
capacidade postulatória. 4 ~
Para que o próprio acusado possa exercer sua defesa técnica, não basta que seja dotado de
capacitação técnica. O acusado deve ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, a despeito do evidente conhecimento jurídico de que são dotados, se
acusados criminalmente, juízes e/ou promotores não podem exercer sua defesa técnica. Nesse
sentido, como já se pronunciou o Supremo, "nas ações penais originárias, a defesa preliminar
(L. 8.038/90, art. 4°), é atividade privativa dos aàvogados. Os membros do Ministério Público
estão impedidos de exercer advocacia, mesmo em causa própria. São atividades incompatÍveis
(L. 8.906/94, art. 28)". 50
Se a defesa técnica deve ser exercida por profissional da advocacia, é evidente que não é
possível a nomeação de estagiàrios para patrocim.r causas criminais, já que tal providência é
proibida pelo Estatuto da OAB, notadamente quando desacompanhado de advogado (Lei n°
8.906/94, art. 3°, § 2°). 51
Com raciocínio semelhante, também não se admite que a defesa técnica seja exercida por
advogado suspenso por ato disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Considerada a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça (CF, art. 133) e a necessidade de
o mesmo atender as qualificações profissionais que a lei estabelecer (CF, art. 5°, XIII), se os atos
processuais foram praticados por advogado que não estava legalmente habilitado a tanto, deve
se reputar violado o direito à defesa plena, efetiva e real, que a Constituição Federal assegura a
todos os acusados. 52
Em julgado mais recente, todavia, a Ja Turma do Supremo entendeu não haver nulidade
em processo criminal no qual a defesa técnica foi exercida por advogado licenciado da OAB.
Para a Min. Cármen Lúcia, além de não ter siC.c der:J.onstrado qualquer prejuízo advindo do
exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio
da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo
Penal, não admite a arguição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício ...:. no caso concreto, os pod.eres de repre>entação judicial outorgados ao advogado
licenciado foram ampla e livremente conferidos pelo acusado por instrumento de procuração,
49

STF, 1• Turma, HC 102.019/PB, Rei. Min. Ricardo lewandowski, j. 17/08/2010, DJe 200 21/10/2010. Ainda no
sentido de que o exercício da autodefesa pelo acusado deve se dar de forma complem=ntar à defesa técnica, e
não de forma exclusiva, salvo em hipóteses excepcionais, como no caso da impetração de habeas corpus: STJ, s•
Turma, FtC 100.810/PB, Rei. Min. laurita Vaz, j. 29/04/2009, DJe 25/05/2009.
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STF, 2• Turma, HC 76.671/RJ, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 03/06/1998, DJ 10/08/2000.
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STF, 1• Turma, HC 89.222/RJ, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 04/09/2007, DJe 206 30/10/2008.
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STF, 2• Turma, HC 85.717/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 09/10/2007. Informativo n" 483 do STF.
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do que se poderia extrair que tinha conhecimento da condição do patrono, tendo, assim, concorrido para o vício. 53
A presença de advogado é imprescindível no processo criminal, mesmo no âmbito dos
Juizados Especiais Criminais. Da análise da Lei 9.099/95 é fácil perceber que a presença de
defensor é obrigatória em todos os momentos, seja na audiência preliminar (art. 72), na análise
da proposta da transação penal (art. 76, § 3°), no curso do procedimento comum sumaríssimo
(art. 81), seja no momento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, § 1°). Por
isso, o art. 68 da Lei n° 9.099/95 dispõe que "do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de
advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado defensor público".
Nesse ponto, especial atenção deve ser dispensada ao art. 10 da Lei n° 10.259/01, que
dispõe sobre os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal. De acordo com o referido dispositivo, as partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não.
No que se refere aos processos de natureza cível, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a imprescindibilidade de advogado é relativa, podendo, portanto, ser afastada
pela lei em relação aos juizados especiais. Contudo, quanto aos processos de natureza criminal,
em homenagem ao princípio da ampla defesa, é imperativo que o réu compareça ao processo
devidamente acompanhado de profissional habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade,
ou seja, de advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou
defensor público. Este o motivo pelo qual o Supremo, no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, fez interpretação conforme para excluir do âmbito de incidência do art. 10 da
Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos juizados especiais criminais da Justiça Federal. 54
SEÇÃO 11
DA FASE PRELIMINAR

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstan·
ciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida
de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou lo.cal de convivência com a vítima. (Redação dada
pela Lei nQ 10.455, de 13.5.2002)

16. TERMO CIRCUNSTANCIADO.
Se o processo perante o Juizado Especial se orienta pelos critérios da informalidade, economia processual e celeridade, nada mais lógico do que se prever a substituição do auto de prisão
em flagrante e do inquéritb policial pela inicial lavratura de termo circunstanciado a respeito da
ocorrência de infração de menor potencial ofensivo, a cargo da autoridade policial. Portanto, no
âmbito do Juizado Especial Criminal, não há necessidade de instauração de inquéritos policiais,
pelo menos em regra.
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STF, 1ª Turma, HC 99.457/RS, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 13/10/2009, DJe 100 02/06/2010.
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STF, Pleno, ADI 3.168/DF, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 08/06/2006, DJe 72 02/08/2007.
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Prevê o art. 69, da Lei n° 9.099/95, que a autoridade policial que tomar conhecimento
da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com
o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. O
inquérito policial, portanto, se vê substituído pela elaboração do termo circunstanciado. Apesar
de não definido pela Lei n° 9.099/95, trata-se de um relatório sumário da infração de menor potencial ofensivo, contendo a identificação das partes envolvidas, a ~enção à infração praticada,
bem como todos os dados básicos e fundamentais que possibilitem a perfeita individualização
dos fatos, a indicação das provas, com o rol de testemunhas, quando houver, e, se possível, um
croqui, na hipótese de acidente de trânsito, visando à formação da opinio delicti pelo titular da
ação penal.
Apesar de se assemelhar a um boletim de ocorrência em virtude da simplicidade de sua elaboração e pelo fato de não ser necessária a observância de formalidades sacramentais, o termo
circunstanciado dele se diferencia porque, com os elementos que o instruem, constitui a própria
informatio delicti, ou seja, o instrumento necessário destinado a fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
Por força da simplicidade que norteia sua elaboração, pensamos ser inviável o indiciamento
em sede de termo circunstanciado. Considerando a possibilidade de incidência das medidas
despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95 (composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo e representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa),
e tendo em conta que a imposição de pena restritiva de direitos ou multa nas hipóteses de
transação penal não constará de certidão de antecedentes criminais (Lei n° 9.099/95, art. 76,
§ 6°), apresenta-se inviável o indiciamento, já que tal ato acarretaria o registro da imputação nos
assentamentos pessoais do indivíduo.
Apesar de ter sido lavrado termo circunstanciado, nada impede qu-e, posteriormente, seja
determinada a instauração de inquérito policial para apuração da mesma conduta delituosa.
Basta supor hipótese em que a transação penal não tenha sido celebrada, cuidando-se de caso
complexo que demande a realização de várias diligências complementares. Além dessa hipótese, caso haja conexão ou continência de infração de menor potencial ofensivo com infração
que não o seja, deve ser determinada a instauração de inquérito policial para apurar ambos
os delitos, aplicando-se, por analogia, o quanto disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei
n° 9.099/95.
Quanto à atribuição para a lavratura dessa peça de informação, é evidente que o particular
não pode elaborar um termo circunstanciado, já que o art. 69, caput, da Lei n° 9.099/95, faz
expressa menção à autoridade policial. Porém, muito se discute acerca da autoridade policial que
teria legitimidade para tanto. Na doutrina, ainda prevalece o entendimento de que, cuidando-se
de procedimento de caráter investigatório, sua realização só pode ficar a cargo da autoridade de
polícia investigativa (ou polícia judiciária, como prefere a maioria da doutrina) - Polícia Federal e Polícias Civis-, nos termos do art. 144, § 1°, I, e§ 4°, da Constituição Federal. Afinal,
somente o Delegado de Polícia possui, em tese, formação técnica profissional para classificar infrações penais, requisito indispensável para que o ilícito seja incluído (ou não) como infração de
menor potencial ofensivo. Logo, a Polícia Militar não pode lavrar termo circunstanciado, pois
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tal função não está inserida dentre aquelas inerentes ao policiamento ostensivo e à preservação
da ordem pública. 55
A despeito da posição majoritária da doutrina, preferimos entender que, em razão da baixa complexidade da peça, nada impede que sua lavratura fique a cargo da Polícia Militar. Na
expressão autoridade policial constante do caput do art. 69 da Lei n° 9.099/95 estão compreendidos todos os órgãos encarregados da seguranca pública, na forma do art. 144 da Constituição
Federal, aí incluídos não apenas as polícias feC.eral e civil, com função institucional de polícia
investigativa da União e dos Estados, respectivamente, como também a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal e as polícias militares. O art. 69, caput, da Lei n° 9.099/95,
refere-se, portanto, a todos os órgãos encarregados pela Constituição Federal da defesa da segurança pública, para que exerçam plenamente sua função de restabelecer a ordem e garantir a
boa execução da administração, bem como do mandamento constitucional de preservação da
ordem pública.
Somente essa interpretação está de acordo com os princípios da celeridade e da informalidade. Afinal, não faz sentido que o policial militar se veja obrigado a se deslocar até o distrito
policial para que o delegado de polícia subscreva o termo ou lavre outro idêntico, até porque se
trata de peça meramente informativa, cujos eventuais vícios em nada anulam o procedimento
judicial.56
Nessa linha, o Provimento n° 758, de 14/07/2001, do Conselho Superior da Magistratura
do Estado de São Paulo, permite que o juiz de direito, responsável pelas atividades do Juizado,
possa tomar conhecimento dos termos circunstanciados elaborados por policiais militares, desde
que assinados concomitantemente por Oficial da Polícia Militar. De seu turno, o Provimento
n° 806/2003 do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo dispõe em seu
art. 41.1: "Considera-se autoridade policial apta a tomar conhecimento da ocorrência e a lavrar
termo circunstanciado, o agente do Poder Público, investido legalmente para intervir na vida da
pessoa natural, que atue no policiamento ostensivo ou investigatório". Nos mesmos moldes, a
Resolução SSP 403/2001 do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo estabelece
que o termo circunstanciado será elaborado pelo policial civil ou militar que primeiro tomar
conhecimento da ocorrência, sendo que os termos circunstanciados feitos pela Polícia Militar
devem ser assinados também por oficial da Corporação.
Esses atos normativos estaduais que atribuem à Polícia Militar a possibilidade de elaborar
termos circunstanciados foram questionados perante o Supremo em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Por entender que os atos normativos impugnados seriam secundários, prestando-se
apenas a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n° 9.099/95, a ação não foi conhecida
pela Suprema Corte. Porém, em obter díctum, o Min. Cezar Peluso manifestou-se no sentido
de que se trata de atividade típica própria das Autoridades de polícia ostensiva, não havendo
ilegalidade em conferi-la à Polícia Militar. Na mesma linha, o Min. Carlos Britto observou que
55

É nesse sentido a posição de Julio Fabbrini Mira!Jete: Juizados especiais criminais- comentórios,jurisprudência,
legislação. 5• ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 89.
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Com es~e mesmo entendimento: GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES,
Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099/95. s• ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 117. Na mesma linha: MUCCIO, Hidejalma. Curso de processo
penal. 2• ed. São Paulo: Editora Método, 2011. p. 1278. Reconhecendo não haver ilegalidade na lavratura de
termo circunstanciado pela Polícia Militar em face da deficiência dos quadros da Policia Civil: STJ, 6• Turma,
HC 7.199/PR, Rei. Min. Vicente Leal, j. 01/07/1991!, DJ 28/09/1998 p. 115.
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o Termo Circunstanciado apenas docurcenta uma ocorrência, noticiando o que ocorreu. Ademais, "essa documentação pura e simple! não significa nenhum ato de investigação, porque, na
investigação, primeiro se investiga e, depois, documenta-se o que foi investigado". 57
Não obstante, por ocasião do julgam~:lto da ADI 3.614, concluiu a Suprema Corte que a
lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar caracteriza hipótese de usurpação de
atribuições exclusivas da Polícia Judiciár~a. seja ela a Polícia Civil, seja ela a Polícia Federal.5 8
Recentemente, foi editada pelo Secre::irio de Segurança Pública do Estado de São Paulo a
Resolução SSP 233/2009, que proibiu qLe a Polícia Militar procedesse à lavratura de termos circunstanciados. Ocorre que tal Resoluçãc bi anulada nos autos do processo n° 053.09.035111-0,
que tramitaram perante a 5" Vara da Fazenda Pública do Foro Central, cuja decisão pende de
recurso no Tribunal de Justiça.

16.1. Situação de flagrância nas infrações de menor potencial ofensivo.
Em relação àquele surpreendido em ;ituação de flagrância de infração de menor potencial
ofensivo, diz o art. 69, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, que ao autor do fato que, após a
lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir
o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
Conquanto a lei use a expressão n.íc se imporá prisão em flagrante, deve-se entender que é
perfeitamente possível a captura e a condução coercitiva do agente, estando vedada somente
a lavratura do auto de prisão em flagrante e o subsequente recolhimento ao cárcere. Em tais
hipóteses, caso o capturado assuma o cvmpromisso de comparecer ao Juizado ou a ele compareça imediatamente, não será lavrado o auto de prisão em flagrante, mas tão somente o termo
circunstanciado, com sua imediata libe:ação. 59
Portanto, independentemente de o agente fazer jus (ou não) a uma possível transação penal - perceba-se que o art. 69, parigrafJ único, não elenca qualquer requisito de natureza
subjetiva-, tratando-se de flagrante de infração de menor potencial ofensivo, não será efetuada
a lavratura do auto de prisão em flagrante se o agente comparecer imediatamente ao juizado, o
que raramente acontece, ou assumir o •:Compromisso de a ele comparecer. Esse compromisso de
comparecimento ao Juizado deve ser d·xumentado mediante termo, assinado pelo interessado,
e dele deve constar a possibilidade de se fazer acompanhar de advogado, com a adverrência de
que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado defeLsor Público (Lei no 9.099/95, art. 68).
Se, todavia, o agente se recusa~ 'l comparecer imediatamente ao Juizado ou a assumir o
compromisso de a ele comparecer, ou quando não tiver condições de assumir o compromisso
por se encontrar totalmente embric.gado, deve. a autoridade policial proceder à lavratura do
auto de prisão em flagrante, o que também não significa que o agente permanecerá preso, porquanto é possível que lhe seja concedida liberdade provisória com fiança pelo próprio delegado
57
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de polícia, caso a infração seja punida com pena máxima não superior a 4 (quatro) anos (CPP,
are. 322, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11).
O Código de Trânsito Brasileiro possui dispositivo semelhante a este. Segundo o art. 301,
caput, da Lei n° 9.503/97, ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral
socorro àquela. Por sua vez, o art. 48, § 2°, da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06), estabelece que,
no caso de porte de drogas para consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, devendo o
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir
o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as
requisições dos exames e perícias necessários.

16.2. Afastamento do lar nos casos de violência doméstica.
Especial atenção deve ser dispensada à parte final do art. 69, parágrafo único, da Lei n°
9.099/95, acrescentado à Lei dos Juizados pela Lei n° 10.455/02: "em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência com a vítima".
Essa parte final do parágrafo único do art. 69 da Lei n° 9.099/95 deixou de ser aplicada aos
crimes de lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica em face do advento da Lei n°
11.340/06 (art. 44), haja vista que esta lei alterou o limite máximo da pena do referido delito,
que deixou de ser infração de menor potencial ofensivo. De fato, consoante disposto no art. 129,
§ 9°, que cuida da violência doméstica, "se a lesão for praticada contra ascendente, descendente,
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade", a pena cominada
será de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Portanto, como o crime de lesão corporal
leve cometido com violência doméstica deixou de ser considerado infração de menor potencial
ofensivo, pode-se concluir que a parte final do are. 69, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, foi
tacitamente revogada pela Lei n° 11.340/06.
Isso, no entanto, não significa dizer que não será possível a determinação do afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Afinal, com a entrada em vigor da Lei
n° 12.403/11, houve a inserção no CPP de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de
novas infrações (art. 319, II) e a proibição de manter contato com pessoa determinada quando,
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante
(art. 319, III). Destarte, presentes o fumus comissi deliciti e o periculum Libertatis, afigura-se plenamente possível a imposição de tais medidas cautelares.
Ademais, demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão, o próprio CPP autoriza a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, UI, com
redação determinada pela Lei n° 12.403/11).
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e nãósendo possível a realização imediata da
audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
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17. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DA AUDIÊNCIA
PRELIMINAR.
Como visto anteriormente, é possível que, após a lavratura do termo circunstanciado de
ocorrência, o autor da infração de menor potencial ofensivo e a vítima sejam encaminhados
imediatamente ao Juizado Especial Criminal para fins de possível composição civil dos danos
ou aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Todavia,
como nem sempre haverá Juizados Criminais de plantão em qualquer hora do dia ou da noite,
caso não seja possível a realização imediata da audiência preliminar, dispõe o art. 70 que deve
ser designada uma data próxima para o ato, sendo as partes desde já cientificadas acerca do dia
e hora em que deverão retornar aos Juizados.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará
sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

· 18. FALTA DE COMPARECIMENTO DOS ENVOLVIDOS.
É perfeitamente possível que o autor da infração de menor potencial ofensivo ou a vítima
não compareçam de imediato aos Juizados. Nesse caso, incumbe à Secretaria providenciar sua
intimação para a data designada para a audiência preliminar na forma dos arts. 67 e 68 da Lei
n° 9.099/95.
O comparecimento do responsável civil à audiência preliminar também é extremamente importante, sobretudo por ser ele peça chave na tentativa de composição civil dos danos provocados
à vítima. De fato, por mais que a responsabilidade penal seja sempre pessoal, não se pode perder de
vista que, a depender do caso concreto (v.g., o autor do fato estava prestando serviços para determinada empresa à época do fato), é possível que a responsabilidade civil recaia sobre pessoa diversa.
Por isso, sempre que possível, também é recomendável a intimação do responsável civil.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do
fato e a vítima e, se possível, o responsável civil,.acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação
imediata de pena não privativa de liberdade.

19. FASE PRELIMINAR DOS JUIZADOS.
Esta audiência preliminar precede à instauração do processo criminal propriamente dito,
cujo início depende do que nela for decidido. Cuida-se, pois, de fase pré-processual, já que ainda
não houve sequer o oferecimento da peça acusJ.tória. Tem como objetivo a conciliação tanto cível como penal, a ela estando presentes o órgão do Ministério Público, o autor do fato, a vítima,
o juiz e, se possível, o responsável civil, sempre acompanhados por seus advogados.
A conciliação é gênero, do qual são espécies a composição e a transação. A composição refere-se aos danos de natureza civil e faz parte da primeira fase do procedimento; a segunda fase
compreende a transação penal, isto é, o acordo entre o titular da ação penal e o suposto autor
do fato delituoso, por meio do qual é proposta a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, ficando o agente dispensado dos riscos de uma eventual pena de reclusão ou detenção,
que poderia ser aplicada ao final do processo, evitando, ademais, os dissabores de se submeter a
um processo penal.
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Como o objetivo precípuo dessa audiência preli::ninar é a conciliação, a presença do autor
da infração de menor potencial ofensivo e da vítima é facultativa, sendo desnecessária a condução coercitiva de uma das partes se alguma delas não comparecer. Na verdade, se as partes
foram devidamente intimadas, subentende-se que não pretendem buscar a solução consensual
da controvérsia: o ofendido não tem interesse na composição civil dos danos, ao passo que o
autor do fato não pretende receber o benefício da transação penal.
O art. 74 da Lei n° 9.099/95 deixa evidente que a realização da audiência preliminar está
condicionada à presença dos advogados. Se, por razões diversas, um dos envolvidos comparecer
à audiência preliminar desacompanhado de advogaco, incumbe ao juiz providenciar a nomeação de defensor dativo ou defensor público. A norr_eação desse defensor dativo deve ser feita
não apenas em prol do autor do fato, mas também em favor da vítima, que deve ser esclarecida
acerca das consequências de eventual composi:;:ão civil dos danos, capaz de acarretar a renúncia
ao direito de queixa ou de representação.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou p:>r conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local,
preferentemente entre bacharéis em Direito, e(ciuídos os que exerçam funções na administração
da Justiça Criminal.

20. CONCILIADOR.
O conciliador é uma pessoa investida da função de mediado~, com natureza jurídica de
auxiliar da justiça. Seu recrutamento deve ser feito nos termos da lei de organização do Juizado
Especial Criminal em cada Estado da Federação, prtferencialmente entre bacharéis em Direito,
excluídos aqueles que exerçam funções na administração da Justiça Criminal. A propósito, o
art. 3° da Seção III do Provimento n° 806/2003 do Coaselho Superior da Magistratura de São
Paulo prevê que os conciliadores serão recrutados m~diante portaria pelo juiz diretor, preferencialmente entre os bacharéis ou estudantes de direito, com reputação ilibada, após a verificação
dos antecedentes e a expedição de edital para eventual impugnação, com o prazo de 10 (dez)
dias, a ser afixado na sede do Juizado.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de titulo a se r executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciati'la privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado aC3rreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

21. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS.
Como visto anteriormente, um dos objet:vos declarados da Lei n° 9.099/95 é a reparação dos
danos sofridos pel:t vítima, sempre que possível. D:d a importância da composição civil dos danos,
que pode ser feita nas infrações que acarretem prej•.1íz.os materiais, morais ou estéticos à vítima.
A tÍtulo de exemplo, suponha-se que determinado agente resolva destruir coisa alheia,
incidindo no crime de dano tipificado no art. 163, caput, do CP, cuja pena é de detenção, de 1
(um) a 6 (seis) meses, ou multa. Sem dúvida alguma, à vítima interessa muito mais a reparação
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patrimonial do que a própria persecução penal. Na audiência preliminar, presente o autor do
fato delituoso e a vítima, haverá uma tentativa de acordo civil objetivando a reparação do dano
patrimonial. Esse acordo vem ao encontro dos interesses da vítima, porquanto a decisão homologatória funciona como titulo executivo. De seu turno, sua celebração também atende aos
interesses do autor do delito, já que sua homologação acarretará a renúncia ao direito de queixa,
e consequente extinção da punibilidade, na medida em que o delito de dano simples é crime de
ação penal de iniciativa privada (CP, art. 167).
Na conciliação, a composição dos danos pode ocorrer entre o autor do fato e a vítima, entre
o representante legal do autor do fato e o ofendido, e:ure o responsável civil e a vítima, entre o
responsável civil e o representante legal do of~ndido. Na composição civil dos danos, estão em
jogo interesses patrimoniais e, portanto, de natureza individual disponível. Por conseguinte,
não há necessidade de intervenção do Ministério Público, a não ser que se trate de causa em que
haja interesse de incapazes (CPC, art. 82, I- art. 178, !I, do novo CPC).
Obtida a composição dos danos civis, o acordo será reduzido a escrito e homologado pelo
juiz mediante sentença irrecorrível, que terá eficácia d.~ tÍtulo a ser executado no juízo civil competente. Caso o montante seja de até 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo, a execução
deve ser feita no próprio Juizado Especial Cível (Lei n° 9.099/95, art. 3°, § 1°, li), valendo
lembrar que, no âmbito do Juizado Especial Federal Cível, a competência se estende até o valor
de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei n° 10.259/01, art. 3°, caput).
A composição dos danos civis pode ser feita em crimes de ação penal de iniciativa privada,
de ação penal pública condicionada à representação e de ação penal pública incondicionada. Os
efeitos, porém, são distintos, a saber:
a) ação penal privada: de acordo com c art. 74, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, tratando-se de ação penal de iniciativa privada (-.·.g., dano simples), o acordo homologado acarreta
a renúncia ao direito de queixa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do
art. 107, V, do CP. Portanto, se a regra prevista no Código Penal é que o fato de o ofendido
receber a indenização do dano causado pelo crime não implica em renúncia ao direito de queixa
(CP, art. 104, parágrafo único), pode-se dizer que a composição dos danos civis funciona como
uma exceção, já que o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa, por força
da norma especial do art. 74, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95. Por força do princípio da
indivisibilidade (CPP, arts. 48 e 49), a renúno:ia ao direito de queixa decorrente da composição
dos danos civis estende-se a coautores e partícipes do fato delituoso, ainda que eles não estejam
presentes à audiência preliminar; 60
b) ação penal pública condicionada â representação: o acordo homologado também
acarreta a renúncia ao direito de representação (Lei n° 9.099/95, art. 74, parágrafo único). Ao
contrário da renúncia ao direito de queixa, listada no art. 107, V, do CP, como causa extintiva
da punibilidade, a renúncia ao .direito de representação não consta expressamente do art. 107 do
60
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No sentido de que o oferecimento pelo querelante, na própria queixa-crime, de proposta de composição
civil de danos para parte dos querelados, e a consequente aceitação, que implica a renúncia ao direito de
queixa, estende-se a todos os demais querelados em virtude do princípio da indivisibilidade: STJ, Corte Especial, AP 724/DF, Rei. Min. Og Fernandes, j. 20/8/2014. Em sentido diverso, Luiz Flávio Gomes entende que,
no tocante à renúncia compositiva, prevista no art. 74, parágrafo único, da Lei n2 9.099/95, não se aplica o
princípio da indivisibilidade: GOMES, Luiz Flávio. Suspensão condicional do processo penal: e a representação
nas lesões corporais, sob a perspectiva do novo modelo consensual de justiça criminal. 2ª e:l. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997. p. 375.
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CP. A despeito do silêncio do Código Penal, pensamos que o inciso V do art. 107 do CP deve
ser objeto de interpretação extensiva para abranger a renúncia ao direito de representação como
causa extintiva da punibilidade. A parl'ir do momento em que o art. 74, parágrafo único, da Lei
n° 9.099/95, aponta que a composição civil dos danos acarreta a renúncia ao direito de queixa
ou representação, é intuitivo que ambas as renúncias devem ter a mesma consequência jurídica,
qual seja, a extinção da punibilidade.
Em ambas as situações - ação penal privada e pública condicionada à representação -, o
não cumprimento do acordo não restitui à vítima o direito de queixa ou de representação. De
fato, extinta a punibilidade, resta ao ofendido apenas a possibilidade de executar o título executivo judicial obtido com a homologação transitada em julgado.
c) ação penal pública incondicionada: a celebração do acordo não acarretará a extinção
da punibilidade, servindo apenas para antecipar a certeza acerca do valor da indenização, o que
permite, em tese, imediata execução no juízo civil competente. Portanto, em crimes de ação penal
pública incondicionada, a celebração da composição civil não irá produzir a extinção da punibilidade, sendo possível, assim, o oferecimento de proposta de transação penal e, em último caso, até
mesmo de denúncia. De todo modo, como a composição civil dos danos é feita de maneira voluntária pelo acusado, caso haja a reparação do dano até o recebimento da denúncia, pode ser considerada como causa de arrependimento posterior (CP, art. 16), com a consequente diminuição da
pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços) nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Art. 75. Não· obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a
oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica
decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

22. OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO.
O art. 75 da Lei dos Juizados deixa transparecer que, não obtida a composição dos danos
civis, a representação só possa ser oferecida na audiência preliminar. Por isso, grande parte da
doutrina sustenta que a representação feita na delegacia de polícia não é suficiente para a deflagração do processo, uma vez que a lei demarcou o exato momento para o seu oferecimento- na
audiência preliminar.
A nosso ver, a representação pode ser oferecida perante a autoridade policial, o Ministério
Público ou o juízo, tal qual previsto expressamente no art. 39 do CPP -lembre-se que o art. 92 da
Lei no 9.099/95 admite a aplicação subsidiária aos Juizados das disposições do Código Penal e do
Código de Processo Penal. Se, no âmbito processual penal comum, tem-se como v;ílida a representação oferecida à autoridade policial, em coerência com os princípios da informalidade, economia
processual e celeridade, não há razão para se concluir que, nos Juizados, a representação somente
seja considerada válida quando apresentada em juízo. Em síntese, em sede de Juizados Especiais
Criminais, há de se considerar válida a representação da vítima realizada perante a autoridade
policial por ocasião da lavratura do termo circunstanciado, já que não há necessidade de formalismo quanto ao implemento dessa condição específica da ação, bastando que fique evidenciado o
interesse da vítima na persecuçáo penal do fato delituoso.
De mais a mais, fosse considerada válida apenas a representação oferecida em juízo, durante a audiência preliminar, fatalmente já teria havido decadência, porquanto é notório que,
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devido ao acúmulo de processos, dificilmente as audiências preliminares são realizadas nos Juizados dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses contados a partir do conhecimento da autoria.
Caso a representação não seja oferecida na audiência preliminar, e desde que ela não tenha
sido apresentada anteriormente (v.g., no termo circunstanciado), não há falar em renúncia tácita
ao direito de representação, nem tampouco em decadência do direito, o qual poderá ser exercido
no prazo previsto em lei (Lei n° 9.099/95, art. 75, parágrafo único):
Esse prazo previsto em lei para o exercício do direito de representação a que se refere
o art. 75, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, não é aquele constante do art. 91 da Lei n°
9.099/95- 30 (trinta) dias-, porquanto referido dispositivo cuida do prazo para o oferecimento
da representação em relação aos processos penais de lesão corporal leve e lesão culposa que estavam em andamento à época da entrada em vigor da Lei dos Juizados. Na verdade, o direito de
representação poderá ser exercido pelo ofendido ou por seu representante legal dentro do prazo
de 6 (seis) meses contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, nos termos do
art. 38 do CPP.
Nesse caso de não oferecimento da represenração, os autos deverão permanecer em cartório, aguardando-se o comparecimento da vítima para exercer seu direito dentro do prazo decadencial. Se, dentro desse lapso temporal, ocorrer manifestação da vítima no sentido de possuir
interesse na persecução penal do fato, a audiência preliminar deve ser retomada, sem prejuízo de
tentativa de nova conciliação. Caso não haja o oferecimento da representação dentro do prazo
decadencial, deve o juiz declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.
O art. 75 da Lei n° 9.099/95 faz menção apenas ao oferecimento da representação, deixando de fazer referência às hipóteses em que se deva proceder mediante ação penal privada. A despeito do silêncio da Lei, é cerro que, não obtida a composição dos danos civis, do que decorreria
a renúncia ao direito de queixa, pode o ofendido ou seu representante legal, por intermédio de
profissional da advocacia, oferecer a queixa-crime oral na própria audiência preliminar, quando
já dispuser dos elementos de informação necessários à instauração do processo, nos termos do
art. 77, § 3°, da Lei dos Juizados. Nesse caso de ação penal privada, a ausência do ofendido ou
de seu representante também implica a suspensão da audiência, devendo os autos permanecer
em cartório aguardando o decurso do prazo decadencial.

23. TRANSAÇÃO PENAL.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de
pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
1- ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade,
por sentença definitiva;
11- ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
111- 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.
§ 32 Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do
Juiz.
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§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a
pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas
para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ Sº Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis,
cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

23.1. Conceito.
A transação penal consiste em um acordo celebrado enrre o Ministério Público (ou querela me, nos crimes de ação penal privada) e o autor do tàro delituoso, por meio do qual é proposta
a aplicação imediata de pena restritiva de direiws ou multas, evitando-se, assim, a instauração
do processo.
O fundamento constitucional da rramação es:á em dois dispositivos da Carta Magna:
art. 98, inciso I, que a autoriza, nas hipóteses previstas em lei; e, ainda, no art. 129, inciso I, que
diz que são funções institucionais do Ministério Público promover a ação penal, na forma da
lei. O exercício da ação penal pública deve, porta:J.to, ser feito de acordo com os contornos da
lei. E é exatamente a Lei !1° 9.099/95 que traz o delineamento do cabimento da transação penal.
No processo penal comum, vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública,
segundo o qual aos órgãos persecutórios criminai> não se reserva qualquer critério político ou
de utilidade social para decidir se atuarão ou não. Se a regra, em sed~ de ação penal pública,
é o princípio da obrigatoriedade, é certo que, em se tratando de infrações de menor potencial
ofensivo, ainda que haja lastro probatório suficiente para o oferecimento de denúncia, desde que
o autor do fato delituoso preencha os requisitos objetivos e subjetivos do art. 76 da Lei dos Juizados, ao invés de o Ministério Público oferecer denúncia, deve propor a transação penal, com
a aplicação imediata de penas restritivas de direitos ou multa.
Nessa hipótese, há uma mitigaçáo ao princípio da obrigatoriedade, denominada de princípio da discricionariedade regrada ou princípio da obrigatoriedade mitigada. Amparado pelo
princípio da discricionariedade regrada, a transacão penal consiste, então, na faculdade de o
órgão acusatório dispor da ação penal, isto é, não promovê-la sob certas condições, atenuando o
princípio da obrigatoriedade, que, assim, deixa de ter valor absoluto. Diz-se discricionariedade
regrada porque o órgão ministerial não rem discricionariedade absoluta, mas limitada, uma
vez que a proposta de pena alternativa somente poderá ser formulada se satisfeitas as exigências
legais delimitadas no art. 76 da Lei n° 9.099/95.

23.2. Pressupostos de admissibilidade da transação penal.
Os pressupostos para a celebração do acordo penal são:
1) Infração de menor potencial ofensivo: para que seja cabível a transação penal, a infração penal deve ser tida como de menor potencial ofensivo, assim compreendidas as contravenções penais e crimes a que â lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada
ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. A propósito, eis o teor da súmula n. 536 do STJ:
"A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos
sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha".
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Portanto, se o crime tiver pena mhima superior a 2 (dois) anos, não será cabível a transação
penal, sendo de todo irrelevante que a pen::. ce multa seja cominada de ma::1eira alternativa à
pena privativa de liberdade. Era o qu·~ ocorria, por exemplo, com o crime do art. 4o da Lei n°
8.137/90, cujo preceito secundáric estabelecia a pena de reclusão de 2 (doisj a 5 (cinco) anos,
ou mulra. 61
Como visto anteriormente, se uma infração de menor potencial ofensivo for praticada em
conexão e/ou continência com ourro crime, e se as penas máximas somadas ultrapassarem o
limite de 2 (dois) anos, devem ser observadas as regras do art. 78 para se saber qual será o juízo
competente, nos exatos termos do art. 60, ctzput. da Lei n° 9.099/95, com redação determinada
pela Lei n° 11.313/06. Caso, em ·:irtude da aplicação das regras do art. 78 do CPP, venha a
ser estabelecida a competência de ju[z::~ comc.m ou do tribunal do júri para julgar também a
infração de menor potencial ofensivo, z.fastando, portanto, o procedimento sumaríssimo da Lei
no 9.099/95, isso não impedirá a aplicação dos institutos da transação penal e da composição
dos danos civis em relação à infraçã·J de menc·r potencial ofensivo (Lei n° 9.099/95, art. 60,
parágrafo único).
Portanto, com as modificaçées introduzidas na Lei dos Juizados pela Lei n° 11.313/06,
pode-se dizer que, para efeito de ir,cidêncic. da composição dos danos civis e da transação penal,
a pena da infração de menor pote::lcid ofensivo não deve ser somada com a do delito conexo (e/
ou continente). Em outras palavras, c.i':'lda a_ue haja conexão e/ou continência, os crimes devem
ser analisados isoladamente para efeito da incdência de tais institutos despenalizadores, nos
mesmos moldes do que ocorre com a prescrição (CP, art. 119).
2) Não ser caso de arquivamento do termo circunstanciado: infelizmente, devido à
grande quantidade de processos c:imi:~ais que tramitam perante os Juizados, é sabido que esse
requisito não é analisado detidamente por ocasião do oferecimento da pro?osta de transação
penal. Porém, é o próprio art. 76 da Lei 11° 9.099/95 que diz expressamente que a proposta só
deve ser oferecida quando não for case de arqu:vamento do termo circunstanciado.
O CPP e a Lei dos Juizados silenciam acerca das hipóteses que autorizam o arquivamento
do termo circunstanciado, ou, a o:ontrario sensu, em relação às situações em que o Ministério
Público deva oferecer denúncia. Não obst<.nre, é possível a aplicação, por c.nalogia, das hipóteses de rejeição da peça acusatória ~ de absol-rição sumária, previstas nos arts. 395 e 397 do
CPP, respectivamente. Destarte, as hipóteses que autorizam o arquivamento são as seguintes:
a) ausência de pressuposto processual JU de ondição para o exercício da ação penal; b) falta de
justa causa para o exercício da aç.io pecai; c) atipicidade da conduta; d) existência manifesta de
causa excludente da ilicitude; e) exist·~ncia man:festa de causa excludente da culpabilidade, salvo
a in imputabilidade; f) existência de causa e:ciniva da punibilidade.
3) Não ter sido o autor da infcaçáo condenado, pela ·prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva: o dispositivo refere-se apenas àquele que tem
contra si sentença condenatória com crânsito em julgado à pena privativa de liberdade pela
prática de crime. Portanto, anterior cünd·~naçáo à pena restritiva de diretos ou multa pela prática de crime, ou prévia condenação pela pratica de contravenção, não são óbices à concessão
da transação penal.
61
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Caso o trânsito em julgado da sentença condenatória à pena privativa de liberdade tenha ocorrido após a prática da infração de menor potencial ofensivo, mas antes da audiência
preliminar, há quem entenda que é possível a transação, já que·~ juiz deve levar em conta as
circunstâncias objetivas e subjetivas no momento em que o fato delituoso foi praticado, e não
na data designada para a audiência preliminar. Prevalece, porém, o entendimento de que a lei
não se utilizou do termo reincidência exatamente para impedir a transação em tais situações,
vez que, apesar de não reincidente, fica evidente que a proposta de transação é incompatível com
as finalidades da intervenção penal em sujeito com condenação definitiva à pena privativa de
liberdade. Portanto, a condenação definitiva pela prática de crime à pena privativa de liberdade,
ainda que posterior ao fato delituoso, impede a transação.
4) Não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela
transação penal: se o agente tiver sido benefiâado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos,
por outra transação penal, a ele não se defere a possibilidade de obter nova proposta do Ministério Público.
5) Antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e
circunstâncias do delito favoráveis ao agente: de acordo com o art. 76, § 2°, inciso III, não
se admitirá a proposta se ficar comprovado não indicarem os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficienre a
adoção da medida.
6) Crimes de ação penal pública condicionada à representação, de ação penal pública incondicionada e de ação penal privada: interpretação literal do art. 76, caput, da Lei
n° 9.099/95, pode levar à conclusão equivocada de que a proposta de transação penal só pode
ser oferecida em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à
representação, já que o dispositivo refere-se apenas a tais delitos. Assim, pelo menos de acordo
com o texto da lei, a transação penal não seria cabível em crimes de ação penal de iniciativa
privada.
Não é essa, todavia, a orientação que prevalece. Doutrina e jurisprudência entendem que
não há fundamento razoável para não se admitir a transação penal em crimes de ação penal
privada. 62
Admitida a possibilidade de transação penal e de suspensão condicional do processo em
crimes de ação penal de iniciativa privada, há necessidade de se analisar a legitimidade para a
formulação da proposta. Há entendimento segundo o qual a proposta de transação penal deve
ser feita pelo Ministério Público, desde que não haja discordância da vítima ou de seu representante legal. Aliás, é exatamente nesse sentido o teor do enunciado n° 112, aprovado no XXVII
FONAJE- Fórum Nacional de Juizados Especiais-, realizado em Palmas/TO: "Na ação penal
de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante
proposta do Ministério Público". 63
Sem embargo desse entendimento, tendo em conta que a titularidade da ação penal privada
é do ofendido ou de seu representante legal, parece-nos que a proposta de transação penal- e
de suspensão condicional do processo - só pode ser oferecida pela vítima (querelante), sob pena
62

Admitindo a aplicação dos institutos da transação penal e da .suspensão condicional do processo aos crimes de
ação penal exclusivamente privada: STJ, 5ª Turma, HC 34.085/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, DJ 02/08/2004, p. 457.
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STJ, 6ª Turma, RHC 8.123/AP, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j. 16/04/1999, DJ 21/06/1999 p. 202.
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de verdadeira usurpação de seu direito de queixa, do qual o Ministério Público não é o titular.
Assim, sendo cabível a transação penal e a suspensão condicional do processo, é dever do Juiz
suscitar a manifestação do querelante, porquanto a legitimidade para o oferecimento da proposta é exclusivamente dele. 64
7) No caso de crimes ambientais, prévia composição do dano ambiental, salvo em
caso de comprovada impossibilidade: de acordo com o art. 27 da Lei n° 9.605/98, nos crimes
ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multa por meio da transação penal somente poderá ser formulada desde que tenha
havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o art. 74 da Lei n° 9.099/95, salvo
em caso de comprovada impossibilidade.

23.3. Procedimento para o oferecimento da proposta de transação penal.
Presentes os pressupostos acima referidos, a proposta de transação penal deve ser formulada
pelo titular da ação penal: Ministério Público, nos casos de ação penal pública incondicionada
e condicionada à representação, e ofendido, nas hipóteses de ação penal de iniciativa privada.
Tratando-se de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal de iniciativa privada, convém lembrar que anterior composição dos danos civis impede o oferecimento
da proposta de transação, porquanto a homologação da conciliação civil acarreta a renúncia ao
direito de queixa ou representação, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do
art. 74, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95. Em se tratando de ação penal pública incondicionada, já foi dito que anterior composição civil não é causa extintiva da punibilidade.
Na ação penal privada, a legitimidade para a proposta de transação penal é do ofendido.
Porém, à exceção de tais crimes, e ressalvada a hipótese de prévia composição dos danos civis em
crimes de ação penal pública condicionada à representação, em que a homologação do acordo
acarreta a renúncia ao direito de representação, é certo que o ofendido não participa da proposta
de transação penal em crimes de ação penal pública. Não há falar em assistente de acusação, já
que ainda não há processo penal, cujo início ocorre apenas com o oferecimento (ou recebimento, para parte da doutrina) da peça acusatória. Portanto, em crimes de ação penal pública, a
proposta deve ser formulada exclusivamente pelo Ministério Público, sendo incabível qualquer
interferência da vítima ou de seu representante legal.
A transação penal pode ser oferecida oralmente ou por escrito, e deve consistir na imediata
aplicação de pena restritiva de direitos ou multas, as quais serão devidamente especificadas na
proposta formulada. Na hipótese de concurso de agentes, é plenamente possível que a proposta
de transação penal seja oferecida apenas em relação a um dos coautores (ou partícipes). Se aceita,
seus efeitos não se estendem aos demais acusados.
Na sequência, a proposta será submetida à apreciação do autor do fato delituoso e de seu
defensor. De acordo com o art. 76, § 3°, da Lei n° 9.099/95, há necessidade de aceitação da
64
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Tratando-se de delito que se apura mediante ação penal privada, a proposta deve ser feita pelo querelante:
STJ, s• Turma, EDcl no HC 33.929/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004 p. 357. Na mesma
linha: STJ, Corte Especial, APn 566/BA, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 12/11/2009, DJe 26/11/2009; STJ,
Corte Especial, Apn 390/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 06/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 106. No sentido de que
a legitimidade para formular a proposta de transação penal é do ofendido, já que a ação penal privada está
assentada nos princípios da disponibilidade e da oportunidade, o que significa dizer que o implemento desse
benefício requer o mútuo consentimento das partes: STJ, Corte Especial, APn 634/RJ, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 21/03/2012, DJ 03/04/2012.
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proposta pelo autor da infração e seu defensor, com subsequente apreciação do juiz competente.
Como se pode perceber, a presença de defesa técnica na audiência preliminar é indispensável à
transação penal. Portanto, se o autor do fato delituoso não for amparado por defesa técnica na
audiência preliminar em que proposta e aceita a transação penal, há de se declarar a nulidade
absoluta da decisão homologatória do acordo, pois não se pode admitir que princípios norteadores dos juizados especiais como a oralidade, a informalidade e a celeridade afastem o devido
processo legal, do qual o direito à ampla defesa é corolário. 65
Havendo divergência entre o autor do delito e seu defensor, deve prevalecer a vontade daquele, aplicando-se subsidiariamente o quanto disposto na Lei dos Juizados em relação à suspensão
condicional do processo, que prevê expressamente que se o acusado não aceitar a proposta, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos (art. SS•, § 7°). Afinal, o único destinatário da transação é o autor do fato, que, aliás, deverá cumprir de imediato a pena não privativa de liberdade.
Tanto é verdade que o próprio art. 76, § 4°, da Lei t:" 9.099/95, faz menção apenas à aceitação do
autor da infração, sem ressalvar a manifestação do defensor. Nesse caso, não se aplica a orientação
adotada pelos Tribunais Superiores quanto ao oferecimento de recurso de apelação pelo advogado
quando o acusado manifesta seu desinteresse em recorrer- lembre-se que, de acordo com a sú-·
mula n° 705 do Supremo, "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência
do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta".
Aceita a proposta, esta será submetida à apreciação do juiz. O magistrado não está obrigado
a homologar o acordo penal, devendo analisar a legalidade da proposta e da aceitação. De fato,
verificando o magistrado, por exemplo, que não se trata de infração de menor potencial ofensivo, ou que o autor do fato delituoso não preenche os pressupostos para a concessão da transação
penal, deve o magistrado recusar-se a homologar o acordo de transação penal.
Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, e verificando
o magistrado sua legalidade, haverá aplicação de pena restritiva de direitos ou multa. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade (Lei no
9.099/95, art. 76, § 1°).
'
Essa decisão que homologa a transação pen1l não gera reincidência, reconhecimento de
culpabilidade, nerr. tampouco efeitos civis ou administrativos, sendo registrada apenas para
impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (art. 76, § 6°). Aliás, como
já decidiu o próprio STJ, eventual anotação de tr~nsação penal, isoladamente considerada, não
pode ser usada contra o autor do fato nem mesmo para fins de valoração negativa em concursos públicos. Con6ra-se: "(... ) Em decorrência da independência entre as instâncias, é possível
a apuração administrativa do fato objeto da transação penal e, por conseqüência, a aplicação
da sanções correspondentes. In casu, porém, a não recomendação do candidato em concurso
público ocorreu exclusivamente com base na exiHência de termo circunstanciado e da respectiva transação penal, contrariando os efeitos reconhecidos pela lei ao instituto e ferindo direito
líquido e certo do recorrente". 66
Não há consenso na doutrina acerca da natureza jurídica da decisão homologatória da
transação penal. Há quem entenda que se trata de decisão constitutiva, ou mesmo condenatória imprópria, uma vez que impõe obrigação ao autor do fato de cumprir uma sanção penal,
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Nessa linha: STF, 2• Turma, HC 88.797/RJ, Rei. Min. Eros Grau, j. 22/08/2006, DJ 15/09/2006.
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STJ,

s• Turma,

RMS 28.851/AC, Rei. Min. Felix Fischer. _;. 29/04/2009, DJe 25/05/2009.
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embora não reconheça sua culpabilidade, nem produza os efeitos secundários de uma sentença
condenatória. 67 Prevalece, todavia, o entendimento de que tal decisão tem natu~eza declaratória.
Logo, como a imposição da sanção por meio de transação penal não 3era efeitos civis
(art. 76, § 6o), e tal decisão não tem natureza condenatória, a decisão homolcgatória não funciona como título executivo para ser urilizadc no cível, o que significa dizer que incumbe ao
ofendido ingressar com ação de conhecimento caso tenha interesse na reparação dos danos
causados pelo delito.
As consequências jurídicas extrapenais, previstas no art. 91 do CP, são deco.-rentes de sentença
penal condenatória. Isso não ocorre, portanto, q.1anc.o há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória (corrente majoritária), sem qualquer juízo sobre a responsabilidade
criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essen•:ialmente aquelas
estipuladas por modo consensual no respecrivc ins:rumento de acordo. O único efeito acessório
gerado pela homologação do ato estaria previst·J no § 4o do art. 76 da Lei 9.09)/1995- impedir
novo benefício no prazo de cinco anos. Os dem;;is dei tos penais e civis decorre::1tes das condenações penais não seriam constituídos (art. 76, §é'). As consequências jurídicas extrapenais previstas
no art. 91 do CP, dentre as quais a do confiscc de instrumentos do crime (art. 91, II, a) e de seu
produto ou de bens adquiridos com o seu pro•eito (art. 91, II, b), só podem ocorrer como efeito
acessório, reflexo ou indireto de uma condenaçá? penal. Ou seja, as medidas aces.;órias previstas no
art. 91 do CP, embora sejam dotadas de incidência' ex lege", pressupõem juízo prévio a respeito da
culpa do investigado, sob pena de transgressão ao devido processo legal· 68
Caso a proposta de transação penal não seja aceita pelo acusado e por seu defensor, deve
o Promotor de Justiça ou o ofendido oferecer a peça acusatória oralmente, com o consequente
prosseguimento do feito.

23.4. Recusa injustificada d.e oferecimento d.a proposta d.e transação penal.
Sob o argumento de se tratar de direito pübli:o subjetivo do autor do fato delituoso, não se
defere ao juiz a possibilidade de conceder de o~ício a transação penal contra a YOntade do Ministério Público ou do querelante. Não cabe ao . uiz, que não é titular da ação penal, substituir-se
ao órgão ministerial ou ao querelante para formuhr de ofício a proposta de tr:o.nsação penal, sob
pena de evidente violação ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal.
Diante da recusa injustificada do órgão do Ministério Público em oferecer a proposta de
transação penal, ou se o juiz discordar de seu conteúdo, o caminho a ser segu1do pelo juiz passa
pela aplicação subsidiária do art. 28 do CPP, core a consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (ou, na esfera federal, às Câtr.aras de Coordenação e Rev~são do MPF), que
terá como opções designar outro Promotor de Justiça para formular a propcsta, alterar o conteúdo daquela que tiver sido formulada ou r-atificar a postura do órgão ministerial de primeiro
grau, caso em que a aLttoridade judiciária est:~ obrigada a homologar a transa·~ão.
Apesar de dispor sobre a suspensão ccndicional do processo, o verbete da súmula 696
do Supremo também pode ser aplicado à transação penal: "Reunidos os pressupostos legais
67

No sentido de que se trata de condenação impropria, porque o autor do fato aceita a proposta por mera conveniência pessoal, sem que seu ato implique em admissão de culpa, fazendo coisa julg3da formal e material:
MUCCIO, Hidejalma. Curso de processo penal. 2• ~d. São Paulo: Editora Método, 2011. p 1278.
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STF, Pleno, RE 795.567/PR, Rei. Min. Teori Zavascki, j. 28/05/2015, DJe 177 08/09/2015.

234

LEI N° 9.099/95 -JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Art. 76

permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a
propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal". 69
Nas hipóteses de ação penal privada, recai sobre o querelante a legitimidade para o oferecimento da proposta de transação penal. Assim, na fase preliminar, deve o magistrado questionar
0 ofendido ou seu representante legal acerca do oferecimento da proposta de transação. Como o
juiz não pode conceder o benefício de ofício, nem tampouco se admite a formulação de proposta
pelo MP, a recusa do querelante em oferecer a proposta inviabiliza por completo a concessão do
referido benefício. 70

23.5. Momento para o oferecimento da proposta de transação penal.
O momento procedimental correto para o oferecimento da proposta de transação penal
é ames do recebimento da peça acusatória. De fato, como visto anteriormente, inviabilizada
a composição civil dos danos nos crimes de ação penal pública condicionada e de ação penal
privada - do que decorreria a extinção da punibilidade em virtude da renúncia ao direito de
queixa ou de representação -, ou ainda que haja a composição em crimes de ação penal pública
incondicionada, surge a possibilidade de oferecimento da transação penal, cuja proposta deve
ser oferecida ao acusado por ocasião da audiência preliminar.
No entanto, durante o curso do processo, é possível que, em função da alteração da classificação do fato delituoso, a nova capitulação seja tida como infração de menor potencial ofensivo, passando a admitir a concessão da transação penal. A título de exemplo, suponha-se que o
Ministério Público ofereça denúncia perante o juízo comum em face de determinado indivíduo
pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, § 2°, IV), cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. A peça acusatória é, então, regularmente recebida pelo juiz,
com a consequente instrução do processo. Ocorre que, por ocasião da prolação da sentença, o
magistrado chega à conclusão de que não restara comprovada quaisquer das circunstâncias previstas no § 2° do art. 129 -incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável,
perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Diante
da inevitável desclassificação para o crime de lesão corporal leve, tido como infração de menor
potencial ofensivo, indaga-se: ainda seria cabível o oferecimento da proposta de transação penal?
Até bem pouco tempo atrás, era possível encontrar quem sustentasse que, nesse caso, não
seria viável o oferecimento da proposta de transação penal, já que, considerando que o objetivo da
transação é evitar o processo, referido instituto despenalizador mostrar-se-ia incompatível com o
momento da sentença e, com mais razão ainda, por ocasião do julgamento de eventual recurso.
Com as mudanças produzidas pela reforma processual de 2008, pode-se dizer que ral
entendimento encontra-se ultrapassado, já que tais situações passaram a ser regulamemadas
pelos§§ 1° e 2° do art. 383: "§ 1° Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
69

Declarando a nulidade de processo referente a crime de ação penal pública em que proposta e ratificada pelo
Juiz a transação penal sem a participação do MP: STF, 2ª Turma, RE 296.185/RS, Rei. Min. Néri da Silveira,
j. 20/11/2001, DJ 22/02/2002.
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No sentido de que a legitimação para propor a suspensão em processos instaurados mediante ação penal privada é do querelante, e não do Ministério Público: STF, 1ª Turma, HC 81.720/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 19/04/2002 p. 49. E ainda: STJ, 5ª Turma, HC 187.090/MG,.Rel. Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador
convocado do TJ/RJ, j. 01/03/2011, DJe 21/03/2011; STJ, 5ª Turma, HC 40.156/RJ, Rei. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 06/12/2005, DJ 03/04/2006 p. 373.
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possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo
com o disposto na lei. §·2-ó Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão
encaminhados os autos".
A nova redação do CPP deixa evidente que o magistrado não poderá sentenciar o processo de
imediato, seja nos casos em que visualizar o cabimento da suspensão condicional do processo, seja
na hipótese em que reconhecer sua incompetência para o processo e julgamento do feito. De fato,
ao tratar da emendatio libelli, que ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição do faro contida
na peça acusatória, atribui-lhe definição jurídica diversa, o art. 383, § 2°, do CPP, preceitua que,
tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.
Portanto, utilizando o exemplo acima citado, se, por conta da emendatio libelli, o juiz (ou o
Tribunal) concluir que se trata de lesão corporal leve, e, portanto, infração de menor potencial
ofensivo, não deve condenar o acusado, mas se limitar a proferir uma decisão interlocutória na
qual reconhece sua incompetência, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal. Nos Juizados, deve ser designada audiência para que o Ministério Público ou o querelante
formulem proposta de transação penal, dando-se ao acusado a oportunidade de aceitar o cumprimento imediato de pena restritiva de direitos ou multa. Não sendo aceita a proposta de transação penal, o feito irá prosseguir perante o Juizado, cabendo ao magistrado proferir a sentença.
Como dito acima, compartilhamos do entendimento de que a competência dos Juizados
não tem natureza absoluta. Trata-se, na verdade, de competência de natureza relativa, porquanto é a própria Lei n° 9.099/95 que prevê diversas hipóteses em que pode haver a alteração
da competência dos Juizados: impossibilidade de citação por edital (art. 66, parágrafo único),
conexão e/ou continência com outra infração penal (art. 60, parágrafo único) e complexidade
da causa (art. 77, § 2°). Enfim, o que realmente importa não é a tramitação do processo perante
o juízo comum ou perante os Juizados, mas sim a concessão dos institutos despenalizadores
criados pela Lei n° 9.099/95 (composição civil dos danos, transação penal, representação nos
crimes de lesão leve e suspensão condicional do processo).
Portanto, a despeito da nova redação do art. 383, § 2°, que determina a remessa dos autos
ao Juizado diante do reconhecimento da existt!ncia de infração de menor potencial ofensivo,
pensamos não haver qualquer prejuízo se a negociação quanto à transação penal for feita perante
o próprio Juízo Comum. Aliás, é inclusive isso que ocorre no âmbito do procedimento do júri,
em que, objetivando imprimir maior celeridade ao feito, o art. 492, § 1°, do CPP, autoriza que
o próprio juiz presidente aplique o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei n° 9.099/95 na hipótese de o Conselho de Sentença desclassificar a imputação de crime doloso contra a vida para
infração de menor potencial ofensivo.
Para tanto, há, pelo menos em tese, um óbice, a saber, a necessidade de que tenha havido
preclusão da decisão do juiz que reconheceu a emendatio Libe!li. Então, haveria necessidade de se
aguardar o término do prazo para eventual recurso e, somente no caso de sua não interposição,
seria oferecida, posteriormente, a proposta de uansação penal. No entanto, é possível que o
Ministério Público e a defesa renunciem ao direito de recorrer contra tal decisão, com o que irá
se operar sua preclusão, sendo possível a formulação da proposta. De mais a mais, pode ocorrer
de, na própria audiência una de instrução e julgamento, o Ministério Público propor a transação penal e a defesa a aceitar, do que decorreria preclusão lógica do direito de recorrer contra a
decisão de desclassificação do juízo singular comum, em razão da prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer por ambas as partes.
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Destarte, diante da nova redação do CPP, fica claro que a circunstância de o processo já
estar em andamento não se apresenta como ÓJice à efetivação dos institutos consensuais do
processo. Nessa linha, como destaca Badaró, 'e:nbora a transação penal seja, normalmente,
realizada ames do início do processo, não há óbi::e à sua realização com o processo em curso.
No próprio procedimento sumaríssimo há expressa previsão de possibilidade de transação penal
após o oferecimento da denúncia (Lei n° 9.099/95, art. 79)". 71

23.6. Descumprimento injustificado da transação penal.
Antes de analisarmos as consequências oriundas do descumprimento injustificado da transação penal, convém ressaltar que a transação penal é negociada antes do recebimento da peça
acusatória. Logo, homologada a proposta d~ transação penal, enquanto não houver o cumprimento da pena de multa ou restritiva de dü·eitos, o lapso prescricional da pretensão punitiva abstrata terá permanecido em curso desde a data do fato delituoso. 72 Na verdade, o prazo
prescricional somenre será obstado quando houver o cumprimento da sanção ou, no caso de
descumprimento da transação penal, com o oferecimento e subsequente recebimento da peça
acusatória, já que o art. 117, inciso I, do CL prevê a interrupção da prescrição apenas com o
recebimento da denúncia ou da queixa.
Tema que sempre provocou controvérsia na doutrina e na jurisprudência diz respeito às
consequências decorrentes do descumprimentc· i::1justificado da transação penal. Vejamos as 3
(três) correntes acerca da controvérsia, hoje pacificada em virtude da edição da súmula vinculante n° 35 do STF.
Quanto ao não cumprimento da pena restriciva de direitos acordada em sede de transação
penal, uma primeira corrente entendia que de•·eria ocorrer a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, pelo tempo da pena originalmente aplicada, tal qual disposto no art. 181, § 1°,
alínea "c", da Lei de Execução Penal, já que se uata de sanção penal imposta em sentença definitiva
de condenação imprópria. Tal entendimento c;empre foi rechaçado pela doutrina majoritária, que
emendia que não seria possível a conversão da pena restritiva de direitos acordada em transação
penal em pena privativa de liberdade. Isso porquo::. se isso ocorresse, haveria ofensa ao princípio
segundo o qual ninguém pode ser privado de su:; liberdade sem o devido processo legal (CF, art. 5°,
LIV). De faro, a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sem o devido
processo legal e sem defesa, caracteriza situaçã:-J não permitida em nosso ordenamento constitucional, que assegura a qualquer cidadão a defesa em juízo, ou de náo ser privado da vida, liberdade ou
propriedade, sem a garantia da tramitação de um processo, segundo a forma estabelecida em lei?3
No caso específico da multa, o art. 84 Cl Lei n° 9.099/95 autoriza que seu pagamento
seja feito na Secretaria do Juizado. Não efetua:k o pagamento da pe1.1a de multa, diz o art. 85
71

BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre a:u~ação e sentença. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 147. Segundo o autor, quando a n JVa definição jurfdica ocorrer em segundo grau, também é
possível a incidência da transação penal, bastandc qJe o julgamento seja convertido em diligência para que,
em primeiro grau, seja realizada a audiência para efetivação da transação penal ou da suspensão condicional
do processo.

72

Existindo sentença homologatória de tranwção penal e evidenciado o não recebimento de denúncia, inexiste
marco interruptivo do curso prescricional: STJ, 5' Turna, REsp 564.063/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 17/06/2004,
DJ 02/08/2004.
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STF, 1ª Turma, RE 268.319/PR, Rei. Min. limar Gclvão, DJ 27/10/2000 p. 87. E ainda: STF, 1ª Turma, RE 268.320/
PR, Rei. Min. Octavio Gallotti, j. 15/08/2000, DJ 10/11/2000; STF, 1ª Turma, HC 80.802/MS, Rei. Min. Ellen Gracie, j. 24/04/2001, DJ 18/05/2001.
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que será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos
previstos em lei. A despeito da redação do art. 85 da Lei n° 9.099/95, sempre prevaleceu o entendimento de que referido dispositivo legal fora revogaao tacitamente pela Lei n° 9.268/96,
que deu nova redação ao art. 51 do Códgo Penal, passando a proibir a conversão da pena de
multa em prisão na hipótese de o condenado ~olvente deixar de pagá-la. Assim, não efetuado
o pagamento da multa em transação penal objeto de sentença homologatória, deveria haver a
inscrição da pena não paga em dívida ativa para fins de ser executada pela Procuradoria Fiscal,
nos termos da nova redação do art. 51 do CP. 74
Uma segunda corrente, também minoritária, outrora sustentada pelo STJ, entendia que a
sentença homologatória da transação penal tinha nature7~'l condenatória, gerando eficácia de coisa
julgada formal e material. Logo, se a tramação ~enal fora homologada pelo juiz, não tendo havido
o condicionamento da homologação ao prévio cumprimento da pena, não seria possível a instauração do processo penal, muito menos a respomabilização criminal do agente pelo delito de desobediência, ainda que houvesse o descctmprimento injustificado do acordo. Como o STJ entendia
ser inviável a propositura da peça acusatória, a solução seria que o titular da ação penal buscasse
a execução do título judicial nas vias cíveis, com a execução da pena de multa ou da obrigação de
fazer comprometida. Afinal, se a transação foi homologada, significa dizer que há um título judicial. Caso não houvesse o adimplemento, o can:inho inevitável seria uma futura execução civiJ.7 5
Na medida em que o STJ entendia, até :Jem pouco tempo atrás, que a sentença que homologa a aplicação de pena restritiva de direitos decorrente de transação penal faz coisa julgada
formal e material, inviabilizando a propositura da peça acusatória, o que vinha ocorrendo no
dia-a-dia dos Juizados é o condicionamento da homologação do acordo ao cumprimento da
pena. Afinal, se não houvesse a homologação da transação penal, seria cabível a instauração de
processo penal contra o autor do fato, pois n~:J se poderia cogitar de eventual execução, ante a
falta de título judicial a ser executado. A decis::o que ajustava condição não tinha caráter homologatório, eis que evidenciado o intuito, unicamente, de fixar os termos em que a proposta de
transação se consolidaria, afastando a JXlSsibilidade de eventual execução civil futura. 76
Nessa linha, de modo a afastar os efeito! extintivos da homologação do acordo, os Tribunais Superiores vinham admitindo que o mc.gisrrado condicionasse a homologação da proposta
a seu cumprimento, ou seja, o acordo someue seria considerado válido quando devidamente
cumprido. Em tal hipótese, como o acordo não fora homologado, e como a homologação estava
condicionada ao cumprimento da pena, caso houvesse seu descumprimento, seria plenamente
possível o oferecimento de denúncia ou de qudxa. 77

74

Se o réu não paga a multa aplicada em virtude da transação penal, esta deve ser cobrada em execução penal,
nos moldes do art. 51 do Código Penal, não se 1do admissível o oferecimento de depúncia: STJ, 5' Turma,
REsp 612.411/PR, Rei. Min. Felix Fiscrer, C•J 30/08,'2004 p. 328. E também: STJ, 5' Turma, HC 176.181/MG, Rei.
Min. Gilson Dipp, j. 04/08/2011, DJe 17/0E/2011; STJ, 6' Turma, HC 97.642/ES, Rei. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 05/08/2010, DJe 23/08/2010. Quanto à le.gitimidade para a execução da pena de multa, convém lembrar
que, com o advento da Lei no 9.268/96, afastou-se :lo Ministério Público a legitimidade para promover a execução
de pena de multa imposta em decorréncia de processo criminal, tratando-se, pois, de atribuição da Procuradoria
da Fazenda Pública, havendo juízo especializado para a cobrança da dívi.da, que não o da Vara de Execuções Penais.
A propósito: STJ, 6ª Turma, AgRg no R~sp 1.027.20~/MG, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 18/08/2008.
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STJ, 6' Turma, HC 90.126/MS, Rei. Min. Maria
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Nessa linha: STJ, 5• Turma, RHC 20.627/DF, Rei. Win. Gilson Dipp, DJ 18/06/2007 p. 277.

77

No sentido de que é possível o oferecimento da ~núncia pelo Ministério Público, quando descumprido acordo
de transação penal, cuja homologação estava ce>1dicionada ao efetivo pagamento de multa avençada: STJ, 5•
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A terceira corrente acerca do assunto emende que, diante do descumprimento injustificado
da transação penal, pouco importando se o acordo foi homologado (ou não), e pouco importando se a pena acordada é de multa ou restritiva de direitos, a solução é a remessa dos autos ao
Ministério Público (ou ao querelante), para que requeira a instauração de inquérito policial ou
para que ofereça a peça acusatória em face do suposto autor do delito, na medida em que a decisão que homologa o acordo deixa de produzir efeitos quando descumprida, permitindo, assim,
0 início do processo. Como a decisão que aplica a pena em virtude da transação penal não é
condenatória, nem absolutória, mas meramente homologatória, não faz coisa julgada material.
Logo, descumpridas suas cláusulas, retoma-se ao status quo ante, viabilizando-se ao Ministério
Público ou ao querelante a deflagração da persecução penal in iudicio.
Nessa linha, o Supremo já teve a oportunidade de concluir que o descumprimento da
transação penal a que alude o art. 76 da Lei n° 9.099/95 gera a submissão do processo ao seu
estado anterior, oportunizando-se ao Ministério Público a propositura da ação penal e ao Juízo
o recebimento da peça acusatória, sendo inviável se cogitar de propositura de nova denúncia por
suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330).78
Diante da consolidação desse entendimento junto ao Supremo no julgamento do
RE 602.072 QO-RG/RS (Rei. Min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009, DJe 35 25/02/2010), o STJ
se viu obrigado a alterar sua posição acerca do assunto. Hoje, portanto, pode-se dizer que tanto
o ST] quanto o Supremo comungam do entendimento segundo o qual o descumprimento
das condições impostas em transação penal acarreta o oferecimento da denúncia (ou queixa) e
seguimento do processo penal, uma vez que a decisão homologatória do acordo, submetida à
condição resolutiva- descumprimento do pactuado - não faz coisa julgada materiaJ.79
Enfim, com o objetivo de evitar novos questionamentos acerca do assunto, o Supremo
Tribunal Federal se valeu do permissivo constante do art. 103-A da Constituição Federal para
editar o enunciado da Súmula vinculante n° 35: "A homologação da transação penal prevista no
artigo 76 da Lei 9.09911995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução
penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial".

23.7. Recurso.
De acordo com o art. 76, § 5°, da Lei n° 9.099/95, da decisão homologatória da transação
penal caberá apelação. Também caberá apelação contra a decisão que não homologar o acordo,
aplicando-se, subsidiariamente, o art. 593, Il, do CPP, por se tratar de decisão interlocutória mista
não terminativa. Esta apelação poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício
Turma, RHC 11.392/SP, Rei. Min. Jorge Scartezzini, DJ 26/08/2002 p. 249. E ainda: STJ, 5' Turma, Rei. Min. laurita
Vaz, j. 04/05/2010, DJe 31/05/2010.
78

5TF, 2' Turma, HC 79.572/GO, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 29/02/2000, DJ 22/02/2002. E ainda: STF, 1' Turma,
HC 84.976/SP, Rei. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/2007 p. 105. Em sentido semelhante, concluindo que não
fere os preceitos constitucionais a propositura de ação penal em decorrência do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal: STF, RE 602.072 QO-RG/RS, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009,
DJe 035 25/02/2010.
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STJ, 5' Turma, HC 188.959/DF, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 20/10/2011. Na mesma linha: STJ, 6' Turma, HC 217.659/
MS, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/03/2012.
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no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado, e deve ser interposta no prazo de 10
(dez) dias por meio de petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 80
Na medida em que o titular do jus puniendi é o Estado, e não a vítima do delito, há certa
controvérsia quanto à legitimidade recursal do assistente de acusação para se insurgir contra a
decisão homologatória da transação penal, por meio da qual fica acordado o cumprimento imediato de pena restritiva de direitos ou multas. Sem embargo de opiniões em sentido contrário,
pensamos que o assistente tem sim interesse em impugnar eventual decisão homologatória da
transação penal se acaso presente algum motivo que impeça a celebração do acordo. Ora, se
o autor do fato delituoso não faz jus à transação penal, é evidente o prejuízo causado à vitima
diante de um acordo indevidamente homologado pelo juiz, já que a transação penal não produz
efeitos civis, do que sobressai a necessidade de o interessado propor a ação adequada no juízo
cível (Lei n° 9.099/95, art. 76, § 6°). Em outras palavras, se o autor do fato delituoso não faz jus
à transação penal, devia ter havido o oferecimento da peça acusatória, com a possibilidade de
prolação de um decreto condenatório, e consequente formação de tÍtulo executivo judicial capaz
de satisfazer os interesses da vítima. No entanto, se o benefício foi indevidamente concedido ao
autor do fato delituoso, ver-se-á o acusado obrigado a dar início a um processo no cível, objetivando a reparação do dano causado pelo delito.

24. PROCEDIMENTO COMUM SUMARÍSSIMO.
SEÇÃO 111
DO PROCEDIMENTO SUMARI[SSIMO
Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência
do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o.Ministério Público
oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.
§ 12 Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência
referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo
de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.
§ 22 Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o
Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do
parágrafo único do art. 66 desta Lei.
§ 32 Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz
verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências
previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

24.1. Providências a serem adotadas pelo titular da ação penal se frustrada a
transação penal.
Caso não tenham sido alcançadas a composição dos danos civis e a transação penal, seja
pela ausência do autor do fato delituoso, não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, seja pela não aceitação da proposta, terá início a fase judicial da persecução criminal. Nesse
momento, o Ministério Público (ou o querelante) tem as seguintes opções:
80

Para Nucci (op. cit. p. 457), se o acordo é viável, porquanto observadas as regras legais, mas mesmo assim é
rejeitado pelo juiz por meio de decisão interlocutória que desencadeia o momento para o oferecimento da peça
acusatória, será cabível correição parcial, vez o magistrado estaria tumultuando indevidamente o feito.
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a) requisição de diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, com a consequente devolução dos autos à Polícia: O ideal é que essas diligências sejam requisitadas
apenas depois de frustradas as tentativas de solução :onsensual da demanda;
b) encaminhamento dos autos ao juízo comum: se a complexidade ou circunstâncias do
caso concreto não permitirem a formulação imediata da denúncia (ou da queixa), o acusador
poderá requerer ao juiz o encaminhamento dos a·Jtos ao juízo comum, nos termos do art. 77,
§§ 2° e 3°, da Lei n° 9.099/95. Se o órgão do Ministério Público requerer ao juiz a remessa dos
autos ao juízo comum, recusando-se a oferecer denúncia em virtude da complexidade da causa,
na hipótese de o magistrado não concordar, a solução é a aplicação subsidiária do art. 28 do
CPP;
c) arquivamento dos autos: deve ser promovido pelo Ministério Público nas seguintes hipóteses: 1) ausência de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal; 2)
falta de justa causa para o exercício da ação penal; 3) atipicidade da conduta; 4) existência manifesta de causa excludente da ilicitude; 5) existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade; 6) existência de causa extintiva da punibilidade;
d) pedido de declinação da competência: caso o Promotor de Justiça entenda que os Juizados não têm competência para o julgamento do feito, por não se tratar de infração de menor
potencial ofensivo, deve requerer a remessa dos autos ao juízo competente. A título de exemplo,
verificando o órgão ministerial tratar-se de crime de lesão corporal grave, porquanto a vítima
ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, deve requerer a
remessa dos autos ao juízo comum;
e) suscitar conflito de competência: essa hipótese não se confunde com a anterior. Na hipótese anterior, nenhum outro órgão jurisdicional havia se manifestado quanto à competência.
Quando se fala em conflito de competência, significa dizer que já houve prévia manifestação
de outro órgão jurisdicional, razão pela qual não se pode requerer o retorno dos autos àquele
juízo- deve-se, sim, suscitar·conflito de competência. Usando o mesmo exemplo anterior, suponha-se que autos de inquérito policial, que estavam tramitando perante uma vara criminal
comum, tenham sido remetidos ao Juizados, porquanto o magistrado concluiu que se tratava de
infração de menor potencial ofensivo. Ora, supondo que o Promotor de Justiça e o magistrado
que acuam perante os Juizados discordem dessa conclusão, entendendo que o fato delituoso
não pode ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo, não poderão declinar da
competência em favor do Juízo comum, já que este já se manifestou no sentido de sua incompetência. Deve-se, pois, suscitar conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo respectivo
Tribunal de Justiça.
f) Oferecimento de denúncia (ou queixa) o·ral: nos demais procedi~entos, tanto a denúncia quanto a queixa são aduzidas através de petição, que deve ser escrita na língua pátria.
Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, há previsão legal de oferecimento de
denúncia ou queixa oral, as quais, logicamente, serão reduzidas a termo, a fim de que o acusado
possa ter ciência da imputação formulada (Lei n° 9.099/95, art. 77, caput, e § 3°). Nesse caso, a
assinatura do acusador será tomada no termo d;:t audiência, que será equivalente àquela que seria
lançada no ato processual, se escrito. Não obstante o disposto na Lei n° 9.099/95, é plenamente
possível que a peça acusatória seja oferecida por meio de petição.
A peça acusatória deve ser oferecida com fiel observância dos requisitos elencados no
art. 41 do CPP. Para além dos requisitos inseridos no referido dispositivo- exposição do fato
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criminoso, qualificação do acusadc, classificação do crime e rol de testemunhas, quando necessário-, a doutrina acrescenta outro:>, tais como o endereçamento da peça acusatória, sua redação
em vernáculo, a citação das razões de convicção ou presunção da delinquência, assim como a
subscrição da peça pelo Ministério Público ou pelo advogado do querelante, sem olvidar da
procuração com poderes especiais, e do recolhimento de custas, no caso de queixa-crime.
Quanto ao limite máximo de testemunhas qt:.e podem ser arroladas no procedimento sumaríssimo, há quem entenda que podem ser arroladas até 5 (cinco) testemunhas. A nosso ver,
até mesmo por uma questão de simetria, já que no procedimento comum ordinário são 8 (oito),
e no sumário 5 (cinco), o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas no âmbito
dos Juizados é de 3 (três), aplicando-se, subsidiariamente, o quanto previsto para o procedimento do Juizado Especial Cível (Lei n° 9.099/95, art. 34).

24.2. Dispensa do exame de corpo de delito.
Em relação à comprovação da materialidade, o art. 77, § 1°, da Lei n° 9.099/95, prevê que,
para o oferecimento da denúncia, a ser elaborada com base no termo de ocorrência referido no
art. 69, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando
a materialidade do crime estiver a~~rida por boletim médico ou prova equivalente.
Interpretação literal do referido dispositivo nos leva à concl~são de que a dispensa do exame de corpo de delito só pode ocorrer para o oferecimento da peça acusatória. Logo, na sentença,
a materialidade teria que ser comprovada pelo exame de corpo de delito. Sem embargo de opiniões em sentido contrário, pensamos que o referid::> dispositivo deve ser objeto de interpretação
extensiva, já que disse menos do que queria dizer. Há necessidade, pois, de se ampliar o sentido
ou alcance de seu preceito, a não ser que se queira concluir que o dispositivo limitou-se a repetir
regra já inserida no bojo do CPP.
Ora, se o processo perante o Juizado Especial Criminal se orienta pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, não faz sentido que o exame de corpo de
delito seja dispensável apenas para o oferecimento da peça acusatória. Isso porque a dispensa do
exame de corpo de delito para o oferecimento da denúncia já ocorre nos demais procedimentos
do CPP. Neles, o exame de corpo de delito também não é condição sine qua non para o oferecimento da denúncia, à exceção de algumas hipóteses excepcionais (v.g., drogas, crimes materiais
contra a propriedade imaterial). Então, se o exam~ de corpo de delito não é necessário para o
oferecimento da peça acusatória nos demais procedimentos, é evidente que o art. 77, § 1°, da
Lei n° 9.099/95, disse menos do que queria dizer. Na verdade, não há necessidade do exame de
corpo de delito para o oferecimento da denúncia, nem tampouco para a prolação de eventual
sentença condenatória, desde que " materialidade po~sa ser comprovada por boletim médico ou
prova equivalente (v.g., cópias de ficha clínica ou de prontuário de hospital ou promo-socorro,
relatório médico, etc.)." 1
·

24.3. Complexidade da causa.
De acordo com o art. 77, § 2c, da Lei n° 9.099/95, se a complexidade ou circunstâncias do
caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o
81

No sentido de que não há necessidade de exame de cor;oo ~e delito para a formação de juízo condenatório em
processo relativo a lesões corporais: STF, 1ª Turma, HC 8J.419/RS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 07/12/2000
p. 6.
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encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. Remetidos os autos ao juízo comum, deve ser observado o procedimento sumário (CPP, art. 538,
com redação dada pela Lei n° 11.719/08). Essa remessa dos autos ao juízo comum em virtude
da complexidade ou das circunstâncias do caso concreto também é possível nos casos de ação
penal de iniciativa privada (Lei n° 9.099/95, art. 77, § 3°).
Essa complexidade a que se refere o dispositivo em análise pode estar relacionada à forma
de execução do delito, à quantidade de pessoas envolvidas, à dificuldade probatória, quando demandar maiores investigações, etc. A verificação dessa complexidade recai, inicialmente, sobre
o órgão do Ministério Público. Na sequência, deve o juiz se pronunciar quanto à remessa dos
auros ao Juízo comum. De todo modo, uma vez remetidos os autos ao juízo comum, o posterior
afastamento da complexidade da causa não implica no restabelecimento da competência dos
Juizados.
Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para
a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o
ofendido, o responsável civil e seus advogados.
§ 12 Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência d~ instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou
apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.
§ 22 Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do
art. 67 desta LéÍ para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.
§ 32 As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

24.4. Notificação do acusado para apresentação da defesa preliminar.
De acordo com o art. 78 da Lei dos Juizados, na hipótese de a peça acusatória ser oferecida
oralmente, esta deve ser reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará
citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento. Por sua vez, o art. 81 estabelece que, aberta a audiência, será dada a palavra ao
defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa;
havendo recebimento, proceder-se-á à instrução do feito.
Em que pese o art. 78 fazer menção à citação do acusado logo após o oferecimento da denúncia ou da queixa, e o art. 81 prever que, uma vez recebida a peça acusatória, será dado início
à instrução do processo, é certo que a citação do acusado só pode ser realizada após o recebimento da peça acusatória. Afinal, só se pode falar em citação após o recebimento da peça acusatória.
Tecnicamente, portanto, o art. 78 deve ser interpretado no sentido de que, oferecida a peça
acusatória, o acusado será notificado acerca da data designada para a audiência, oportunidade
em que poderá apresentar·defesa preliminar, objetivando a rejeição da peça acusatória. Se, no
entanto, o juiz deliberar pelo recebimento da inicial acusatória, aí sim deverá proceder à imediata citação do acusado, a qual pode ser feita na própria audiência.
Caso o acusado não esteja presente na audiência preliminar, será notificado na forma dos
arts. 66 e 68 e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer
suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de
sua realização (Lei n° 9.099/95, art. 78, § 1°).
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Caso a testemunha resida em outra comarca, é perfeitamente possível a expedição de carta
precatória para sua oitiva. Na dicção da 6• Turma do STJ, mesmo nos procedimentos afetos aos
Juizados Especiais Criminais, é possível a produção de provas mediante carta precatória, pois
os princípios que os norteiam (simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia
processual) não podem se sobrepor à garantia constitucional da ampla defesa. 82
O art. 78, § 1°, da Lei n° 9.099/95, deixa entrever que o acusado pode apresentar o rol de
depoentes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, ou simplesmente comparecer à audiência
acompanhado de suas testemunhas. Quando as testemunhas são apresentadas diretamente na
audiência, a parte contrária fica privada da possibilidade de conhecimento prévio da pessoa que
irá prestar o depoimento, o que, em tese, representa um obstáculo ao direito da parte à conrradita,
restrição esta que, aos olhos da doutrina, é justificada pelo princípio da celeridade processual. 83
Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do
art. 67 para comparecerem à audiência de instrução e julgamento (Lei n° 9.099/95, art. 78,
§§ 1° e 2°). As testemunhas arroladas também serão intimadas na forma prevista no art. 67.
Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta
pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

24.5. Nova oportunidade para a conciliação.
O art. 62 da Lei n° 9.099/95 afirma que o processo peranre o Juizado Especial Criminal
tem como objetivo precípuo a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não
privativa de liberdade. Logo, na hipótese de não ter havido a possibilidade de composição civil
dos danos e de transação penal na fase preliminar, o art. 79 deixa claro que a conciliação deve
anteceder à realização da audiência una de instrução e julgamento.
Pelo menos em tese, essa busca pelo consenso somente será viável caso não tenha sido possível, anteriormente, a tentativa de conciliação. Na prática, todavia, mesmo para as hipóteses em
que já houve prévia tentativa de conciliação na audiência preliminar, é muito comum que o juiz
incentive novamente a realização de tratativas entre as partes, seja para fins de composição civil
dos danos, seja para imediato cumprimento de pena não privativa de liberdade.
Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução
coercitiva de quem deva comparecer.

24.6, Condução coercitiva.
Em fiel observância aos critérios orientadores da economia processual e da celeridade, assim
como da garantia da razoável duração do processo, o ideal é que não haja o adiamento dos atos
processuais, sobretudo quando for possível a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Como o art. 80 não contempla qualquer exceção, fica a impressão inicial de que seria
possível que o juiz determinasse a condução coercitiva de toda e qualquer pessoa, o que não é
82

STJ, 6! Turma, HC 112.074/PR, Rei. Min. Jane Silva - Desembargadora convocada do TJ/MG -, j. 06/02/2009,
DJe 02/03/2009.
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Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 462.
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verdade. De fato, como a autodefesa é renunciável, tendo o acusado o direito de permanecer em
silêncio, é dominante na doutrina o entendimento de que não é possível que o juiz determine
sua condução coercitiva, salvo se necessária para eventual reconhecimento de pessoas, meio de
prova que não está protegido pelo princípio que veda a autoincriminação.
Art. 81. Aberta a audiência·, será dada a pala·ira ao defensor para responder à acusação, após o
que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e
as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
§ 19 Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz
limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
§ 29 De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes,
contendo breve resumo dos fatos relevantes oc::~rridos em audiência e a sentença.
§ 39 A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

24.7. Defesa Preliminar.
O art. 81 da Lei dos Juizados confere à defesa a oportunidade de se manifestar oralmente
antes de haver o recebimento da peça acusatória. Há previsão legal, portanto, de defesa preliminar oral no procedimento sumaríssimo dos Juizados.
Espécie de contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da peça acusatória, a defesa preliminar é uma oportunidade que o acusado tem de ser ouvido pelo juiz antes do recebimento da
denúncia (ou queixa), objetivando impedir a il15tauração de processo n!merário. O momento processual para a apresentação da defesa preliminar é entre o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória. Não se confunde, portanto, com a resposta à acusação, introduzida pela Lei n° 11.719/08
no art. 396-A do CPP, que deve ser apresentada depois do recebimento da peça acusatória.
Se a defesa preliminar e a resposta à acusação são apresentadas em momentos processuais
distintos, seus objetivos também não se confundem. Como a defesa preliminar é apresentada
antes de o juiz receber a peça acusatória, inf.::re-se que seu escopo principal é o de convencer
o magistrado da presença de uma das hipóteses que autorizam a rejeição da peça acusatória:
inépcia da inicial, ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação; falta de
justa causa para o exercício da ação penal (CPP, art. 395). Na resposta à acusação, como a peça
acusatória já foi recebida pela autoridade judi::iária, seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade, c:xcludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo
inimputabilidade, ou causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a
absolvição sumária, deve o defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e ;;.rrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).B4
Para o Supremo Tribunal Federal, a inobservância do art. 81 da Lei no 9,099/95, que
assegura ao acusado a oportunidade de apresentação da defesa preliminar, é causa de nulidade
relativa, daí por que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, além de ser indispensável a comprovação do prcjuízo. 85
84

Para mais detalhes acerca das diferenças entre a defesa preliminar e a resposta à acusação, remetemos o leitor
aos comentários feitos ao art. 55 da Lei n2 11.343/06.
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STF, 2' Turma, HC 85.271/MS, Rei. Min. Carlos Ve:loso, j. 14/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 87.
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24.8. Juízo de admissibilidade: rejeição ou recebimento da peça acusatória.
Apresentada a defesa preliminar oral a que :.c refere o art. 81, caput, da Lei n° 9.099/95,
abrem-se duas possibilidades ao juiz: rejeiçãc. ou recebimento da peça acusatória.
As hipóteses de rejeição da peça acusatària estão previstas no art. 395 do CPP: inépcia da
denúncia ou da queixa; falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação
penal; falta de justa causa para o exercício da ação penal. Por expressa previsão legal, o art. 395
do CPP também é aplicável no âmbito dos Juizacos (CPP, art. 394, § 4°).
Rejeitada a peça acusatória, diversamente do que se dá no procedimento comum, no qual
o recurso adequado é o RESE (CPP, art. 581, I), no âmbito dos Juizados a impugnação correta

é a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro
grau de jurisdição, reunidos na sede do Juiz1do (Lei n° 9.099/95, art. 82, caput). Esta apelação
deve ser interposta no prazo de 10 dias por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, valendo lembrar que, de acordo com o art. 82, § 2°, da Lei dos Juizados, o
recorrido deve ser intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma
linha, aliás, eis o teor da súmula n° 707 do Supremo: "Constitui nulidade a falta de intimação
do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a
suprindo a nomeação de defensor dativo".
Se o juiz entender que não é caso de rejeiçãc da peça acusatória, porquanto ausentes quaisquer das causas elencadas no art. 395, deve receber a peça acusatória. O recebimento da peça
acusatória é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP, aplicável subsidiariamente nos Juizados em virtude do are 92 da Lei n° 9.099/95. Recebida a peça acusatória,
deve o juiz determinar a citação do acusado.
Para a jurisprudência, o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se ev~tar que eventual excesso na motivação acarrete
indevida antecipação da análise do mérito. Na di:ção do Supremo, o ato judicial que formaliza o
recebimento da denúncia pelo Ministério Públi:o não se qualifica, nem se equipara, para os fins
a que se refere o inciso IX do art. 93 ela Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí por
que não se exige que seja fundamentado." 6 Todavia, nos procedimentos em que há previsão legal
de defesa preliminar, como ocorre, por cxc:nph no âmbito dos Juizados, os próprios Tribunais
reconhecem a necessidade de fundamentação do recebimento da peça acusatória. Afinal, não faria
sentido permitir a apresentação de defesa preliminar pelo acusado antes do juízo de admissibilidade da peça acusatória e, na sequência, admitir-se que, ao receber a denúncia (ou queixa), .não
estivesse o juiz obrigado a fundamentar sua decisão, rechaçando os argumentos da defesa. 87
86

STF, 2~ Turma, HC 95.354/SC, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 14/06/2010, DJe 159 26/08/2010. No mesmo sentido:
STF, 2~ Turma, HC 93.056/SP, Rei. Min. Celso de Me.lo, j. 16/12/2008, DJe 89 14/05/2009). E também: STF, 2~
Turma, RHC 87.005/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 18/08/2000.
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No sentido de necessidade de fundamentação do recebimento da peça acusatória em relação ao procedimento
pertinente aos crimes funcionais afiançáveis, ~ue também prevê defesa preliminar: STF, 2~ Turma, HC 84.919/
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24.9. (Des)necessidade de resposta à acusação no procedimento comum sumaríssimo.
Uma vez recebida a peça acusatória, o acusado deverá ser citado, tendo início a instrução
do processo, oportunidade em que serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa,
interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e
à prolação da sentença.
Ocorre que, por força da Lei n° 11.719/08, passou a constar do CPP o seguinte dispositivo
legal: "As disposições dos arts. 395 a 398 desce Código aplicam-se a todos os procedimentos
penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código" (art. 394, § 4°).
Por força do novel dispositivo, ainda que determinado crime esteja sujeito a procedimento
especial previsto no CPP ou na legislação extravagante, o art. 394, § 4o, do CPP, estabelece
que serão aplicáveis as disposições dos arts. 395 (causas de rejeição da peça acusatória), 396
(recebimento da peça acusatória e citação do acusado), 396-A (resposta à acusação) e 397 (absolvição sumária), desde que se trate de procedimento penal de primeiro grau. Deixamos de fazer
menção ao art. 398, citado no art. 394, § 4°, porquanto referido artigo foi revogado pela Lei n°
11.719/08.
Conjugando-se o quanto disposto no art. 81, caput, da Lei n° 9.099/95, com o teor do
art. 394, § 4°, do CPP, pode-se chegar à conclusão de que, pelo menos em tese, o procedimento
comum sumaríssimo dos Juizados passaria a contar com duas manifestações da defesa: defesa
preliminar e resposta à acusação.
A defesa preliminar, constante do art. 81, caput, da Lei n° 9.099/95, dá à defesa a oportunidade de se manifestar antes do recebimento da peça acusatória; de outro lado, a resposta à
acusação, introduzida em todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados pelo CPP (art. 394, § 4°), tem como objetivo precípuo uma eventual absolvição sumária,
sendo também o momento para especificar as provas pretendidas. Na resposta à acusação, como
a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária, seu escopo principal é uma eventual
absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade, excludentes da ilicitude ou da culpabilidade,
salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, pensamos que a apresentação de duas defesas de conteúdo, prazo e amplitude semelhantes, uma antes e outra depois do recebimento da
peça acusatória no procedimento comum sumaríssimo seria (e será) um equívoco procedimental, em patente violação aos preceitos que norteiam o processo perante o Juizado- informalidade, economia processual e celeridade. Portanto, a nosso ver, há necessidade de apresentação de
apenas uma defesa, a saber, a defesa preliminar, oportunidade em que deve haver a concentração
de todas as teses da defesa: principais e subsidiárias, buscando-se a rejeição da peça acusatória,
assim como eventual absolvição sumária, sem se olvidar da necessária especificação de provas,
para o caso de eventual prosseguimento do processo.
Os fundamentos que confirmam a desnecessidade de apresentação da resposta à acusação
quando o procedimento especial contar com previsão .legal de anterior defesa preliminar constam do próprio CPP. De acordo com o art. 394, § 2°, do CPP, "aplica-se a todos os processos o
procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de Lei especial". Por sua vez,
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eis o teor do art. 394, § 5°, do CPP: "Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial,
sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário". Os dois dispositivos legais
deixam evidente que as alterações introduzidas no bojo do procedimento comum ordinário só
devem ser aplicadas subsidiariamente. Ora, por mais que o CPP fale em apresentação da resposta
à acusação após o recebimento da denúncia, há de se ter em mente que a Lei dos Juizados traz
em seu procedimento a previsão de defesa preliminar, cujo momento procedimental é inclusive
mais vantajoso pois apresentada antes do recebimento da peça acusatória.
Destarte, com base no princípio da especialidade, não há lógica em se exigir a apresentação
de duas defesas, sob pena, inclusive, de se transformar o procedimento comum sumaríssimo
em um procedimento mais moroso e complexo que o próprio procedimento comum ordinário,
que prevê apenas a apresentação da resposta à acusação após o recebimento da peça acusatória.

24.10. Possibilidade de absolvição sumária.
Apesar de nos parecer absolutamente equivocada a necessidade de apresentação de duas peças da defesa no âmbito do procedimento co.rnurn sumaríssimo - defesa preliminar e resposta à
acusação-, uma antes e outra depois do recebimemo da peça acusatória, é perfeitarneme possível
o julgamento antecipado do processo no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por meio da
denominada absolvição sumária.
Afinal, por força do art. 394, § 4°, do CPP, as disposições dos arrs. 395 a 398 deste Código
aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste
Código. Assim, em sede de procedimento comum sumaríssimo, também se afigura possível a
absolvição sumária do acusado, caso presente urna das hipóteses previstas no art. 397 do CPP.
O recurso cabível contra a absolvição sumária será o de apelação. Afinal, trata-se de sentença definitiva de absolvição proferida por juiz singular (CPP, art. 593, inciso I). Especificamente
quanto à absolvição sumária com base em causa extintiva da punibilidade, como tal decisão não
tem natureza absolutória, mas sim declaratória, pensamos que o recurso correto seja o RESE,
com fundamento no art. 581, VIII, do CPP, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos
Juizados com base no art. 92 da Lei n° 9.099/95.
Caso o magistrado refute os argumentos expendidos pela defesa na resposta à acusação
e não absolva sumariamente o acusado com fundamento no art. 397, determinando o prosseguimento do feito, exsurge para a defesa a possibilidade de buscar o trancamento do processo,
seja por meio de habeas corpus, quando houver risco à liberdade de locomoção, seja por meio de
mandado de .segurança, nas demais hipóteses.

24.11. Audiência de instrução e julgamento.
De acordo com o art. 81, caput, da Lei n° 9.099/95, após a apresentação da defesa
preliminar, se o juiz deliberar pelo recebimento da peça acusatória, e desde que não tenha
havido a absolvição sumária do acusado, nem tampouco a composição dos danos civis e a
transação penal, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à
prolação da sentença.
Objetivando assegurar essa hiperconcentraçáo dos atos probatórios, o art. 81, § 1°, da Lei
n° 9.099/95, dispõe que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir
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as seguintes provas: a) prova excessiva: é aquela que, apesar de tratar do objeto da causa, não
possui aptidão de influir no julgamento da cat:sa (v.g., acareação por precatória); b) prova impertinente: é aquela que não diz respeito à questão objeto de discussão no processo; c) prova
protelatória: é aquela que visa apenas ao retardamento do processo.
Os debates serão sucessivos, acusação e defesa, por 20 (vinte) minutos cada uma, nada se
diferenciando dos debates previstos nos demais procedimentos comuns.
Os princípios da economia processual e da celeridade que orientam o processo perante os
Juizados não podem prejudicar o direito à prova. Portanto, a concentração dos atos processuais
em audiência única, prevista no art. 81, § 1°, da Lei n° 9.099/95, não configura regra absoluta e
inrangível, e não pode servir de obstáculo à busca d.1 verdade, causando prejuízo ao exercício da
ampla defesa. Como visto anreriormenre, tem sido admitida, no Juizado, a expedição de carta
precatória para a oitiva de testemunha que more fora da competência territorial do juiz processante, conforme previsto no art. 222 do CPP, aplicável subsidiariamente no âmbito dos Juizados
em face do art. 92 da Lei n° 9.099/95. 8 "
Nenhum ato será adiado, determinando o juil, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Evidentemen~e, e~sa condução coercitiva somente é cabível na
audiência de instrução e julgamento, já que a ausência do autor, da vítima ou do responsável
civil à audiência preliminar implica apenas a inviabilidade de realizar a conciliação.
Na hipótese de crime de ação penal e>:clur.ivamente privada ou personalíssima, é oportuno
lembrar que o não comparecimento do ad·:ogado do querelante à audiência de instrução e julgamento é causa de perempção, e consequente extinção da punibilidade, nos exatos termos do
art. 60, inciso III, do CPP.
De todo ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo juiz e pelas partes,
contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elemeEtos de convicção do juiz (Lei no 9.099/95,
art. 81, § 3°).

25. SISTEMA RECURSAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS.
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúnda OL queixa e da sentença caberá apelação, que
poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.
§ 12 A apelação será interposta no prEzo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo
Ministério Público, pelo réu e seu defensor, pc·r petição escrita, da qual constarão as razões e o
·
pedido do recorrente.
§ 2º O recorrido será intimado para oferecer res:JOsta escrita no prazo de dez dias.
§ 3º As partes poderão requerer a tran5crição da gravação da fita magnética a que alude o§ 3º
do art. 65 desta Lei.
§ 4º As partes serão intimadas da data :Ja sessão de julgamento pela imprensa.
§52 Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá
de acórdão.
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25.1. Julgamento pelas turmas recursais.
Ao se referir à criação dos Juizados Especiais, com competência para o processo e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, a própria Constituição Federal autoriza que
o julgamento de recursos seja feito por turmas de juízes de primeiro grau (art. 98, I, in fine).
Portanto, desde que criadas, o juízo ad quem no âmbito dos Juizados Especiais será uma
Turma Recursal, composta por três juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, sendo vedada a participação no julg'\mento do magistrado prolator da decisão em exame,
porquanto configurada situaçáo de impedimento ao exercício da sua jurisdição, nos termos do
art. 252, inciso III, do CPP. Caso não tenha se dado a instalaçáo das turmas recursais, o juízo
ad quem continua sendo o Tr:bunal de Justiça (ou TRF) competente.
A Turma Recursal somente conheced dos recursos interpostos contra decisões referentes a
processos que tramitaram perante os Juizados. Destarte, se a decisão impugnada foi proferida
por magistrado do Juizado Especial Criminal, compete à Turma Recursal a apreciação de eventuais recursos contra ela interpostos. mesmo que tais vias impugnativas tenham o objetivo de
reconhecer a própria incompetência do Juizado.'"
Logo, ainda que se trate de infração de menor potencial of~nsivo, se o feito tiver tramitado
perante o juízo comum (v.g., por conta da impossibilidade de citação por edital nos juizados), o
juízo ad quem competente para o julgamento dos recursos será o respectivo Tribunal de Justiça
(ou Tribunal Regional Federal), c não a Turma Recursal do Juizado Especial Criminal, sob pena
de violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5°, LIII, da CF)Y 0
O órgão do Ministério Público que atua como custos legis perante as turmas recursais não é
um Procurador de Justiça, mas sim o Promomr de Justiça que atua no primeiro grau.
Em relação aos julgamentos perante as turmas recursais, o art. 82, § 4°, da Lei n° 9.099/95,
estabelece que as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Como
se percebe, em sede de Juizados, não há necé>sidade de notificação pessoal do MP e do defensor,
bastando que a comunicação da sessão de julgamento da turma seja feita pela imprensa oficial.
Em outras palavras, o art. 82, § 4o, funciona como norma especial e, portanto, deve prevalecer
em relação àquela constante do art. 370, § 4", do CPP, c do art. 5°,§ 5°, da Lei n° 1.060/50 (Lei
da Assistência Judiciária Gratuita), que determina a intimação pessoal do Defensor Público ou
de quem exerça função equivalente. Nesse contexto, confira-se: "Defensor público: intimação
pela imprensa (L. 9.099/95, art. 82, § 4"): inaplicabilidade, nos Juizados Especiais, do art. 128,
I, da LC 80/94, que prescreve a sua intimaçáo pessoal. Firme a jurisprudência do STF em que,
nos Juizados Especiais, prevalece o critério da especialidade e, por isso, basta a intimação pela
imprensa, nos termos do art. 82, § 4°, da L 9.099/95: precedentes: improccde a alegação de
que, prescrita a intimação pessoal do Defensor Público em lei complemêntar, subsistiria a regra
à superveniência da lei ordinária dos Juizados Especiais, pois o tema não se inclui no âmbito
89

Nesse contexto, como já se pronunciou a 3• Seção do STJ, "proferida sentença absolutória por magistrado do
Juizado Especial Criminal, compete ao Órgão Jurisdicional hierarquicamente superior o julgamento de eventual
recurso, ainda que para reconhecer a incompetência do juízo, por força da perpetuatio jurisdicionis". (STJ, 3•
Seção, CC 72.838/RS, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/03/2008; DJe 22/04/2008).
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Na dicção do Supremo, "compete ao Tribunal estadual de 22 grau e não à Turma Recursal o julgamento de processo referente a crime de menor potencial ofensivo julgado pela Justiça comum". (STF- RHC 85.312/SC- 2•
Turma- Rei. Min. Carlos Velloso- DJ 29/04/2005).
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material reservado à lei complementar pelo art. 134 e parágrafos da Constituição, mas disciplina questão processual e, por isso, tem natureza de lei ordinária".91
Seguindo a mesma linha, a Lei n° 10.259/01, que dispõe sobre os Juizados Especiais no
âmbito da Justiça Federal, possui dispositivo expresso no sentido de que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público,
inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Ainda em relação aos julgamentos perante as turmas recursais, o art. 82, § 5°, da Lei n°
9.099/95, preceitua que se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão (v.g., "confirma-se a r. sentença por seus próprios fundamentos,
negando-se provimento à apelação"). Destarte, não há necessidade de acórdão formal e nos
moldes em que é proferido pelos Tribunais. Para o Supremo, a possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença de 1° grau não ofende o disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais.92
A Lei n° 9.099/95 só faz menção expressa ao cabimento de dois recursos: apelação e embargos de declaração. Isso, todavia, não significa dizer que não sejam cabíveis outros recursos no
âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Afinal, por força do art. 92 da Lei n° 9.099/95, desde
que não haja incompatibilidade, as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal são
aplicáveis subsidiariamente nos processos de competência dos Juizados.
Portanto, se, por exemplo, o juiz do Juizado declarar extinta a punibilidade, o recurso
cabível será o RESE, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no art. 581, VIII, do CPP. Da
mesma forma, se o Ministério Público interpor apelação contra sentença absolutória, nos termos
do art. 82, caput, da Lei n° 9.099/95, mas esta apelação não for conhecida pelo juiz do Juizado,
o recurso cabível será o RESE, aplicável, por analogia, o art. 581, XV, do CPP. Em ambas as
situações, o RESE deverá ser apreciado pela turma recursal. Se, no entanto, a turma recursal
não tiver sido criada, o julgamento desse RESE ficará afeto ao respectivo Tribunal de Justiça
(ou TRF).
De acordo com o art. 82, § 3°, da Lei no 9.099/95, as partes poderão requerer a transcrição
da fita magnética na qual foram gravados os atos realizados na audiência de instrução. Este dispositivo é alvo de críticas por parte da doutrina. Afinal, de que adianta a Constituição Federal
adotar o princípio da oralidade como critério orientador dos Juizados, se a própria Lei exige
a transcrição do conteúdo das fitas magnéticas que foram utilizadas exatamente para evitar a
forma escrita e dar preponderância à palavra oral?
Por isso, pensamos que o art. 82, § 3°, da Lei dos Juizados, para além de inconstitucional
à luz do princípio da oralidade (CF, art. 98, inciso I), e da garantia da razoável duração do
processo (CF, art. 5°, LXXVIII), também foi revogado tacitamente pelo disposto no art. 405,
§ 2°, que prevê que, no caso de registro por meio audiovisual, basta que seja encaminhado às
partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição (CPP, art. 405, § 2°). Apesar
de se referir ao procedimento comum, pensamos que a decisão a seguir transcrita tem inteira
91

STF, 1ª Turma, HC 86.007/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29/06/2005, DJ 01/09/2006. No sentido de que o
julgamento dos recursos pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais prescinde da intimação pessoal
dos defensores públicos, bastando a intimação pela imprensá oficial: STJ, 5ª Turma, HC 105.548/ES, Rei. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 27/04/2010, DJe 17/05/2010.
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STF, RE 635.729 RG/SP, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2011, DJe 162 23/08/2011.
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aplicação no âmbito dos Juizados: "(.. :) A conversão do julgamento de apelação em diligência
para que a primeira instância providencie a degravação de conteúdo registrado em meio audiovisual contraria frontalmente o art. 405, § 2", do CPP, assim como o princípio da razoável
duração do processo". 93

25.2. Apelação nos Juizados.
A Lei n<> 9.099/95 prevê expressamente o cabimento da apelação nas seguintes hipóteses:
a) rejeição da peça acusatória: ao contrário do que ocorre no CPP, em que o recurso
cabível contra a rejeição é o RESE (art. 581, I), o art. 82, caput, da Lei n° 9.099/95, preceitua
que da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá apelação. Nesse caso, é obrigatória a
intimação do acusado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias (art. 82, § 2°). Na
mesma linha, eis o teor da súmula n° 707 do Supremo: "Constitui nulidade a faha de intimação
do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a
suprindo a nomeação de defensor dativo".
b) sentença condenatória ou absolutória: nos mesmos moldes do CPP, o recurso cabível
contra a sentença também é o de apelação (art. 82);
c) decisão homologatória da transação penal (art. 76, § 5°).
Essa apelação nos Juizados tem algumas peculiaridades que a diferenciam daquela prevista
no Código de Processo Penal, a saber:
1) no âmbito do CPP, o prazo para a interposição da apelação é de 5 (cinco) dias, ao passo
que, nos Juizados, o prazo é de 10 (dez) dias;

2) no Código de Processo Penal, a apelação pode ser interposta por petição escrita ou por
termo nos autos (art. 578, caput); nos Juizados, a apelação deve ser interposta por petição escrita;
3) na apelação comum do CPP, o recorrente pode optar por apresentar as razões de recurso
diretamente no juízo ad quem (art. 600, § 4°); no Juizado, isso não é possível, haja vista a necessidade de apresentação conjunta da petição de interposição e das razões de recurso (art. 82,
§ 1<>).

4) no âmbito do CPP, existe a possibilidade de o recorrente apresentar a petição de interposição no prazo de 5 (cinco) dias, protestando pela apresentação das razões recursais em
até 8 (oito) dias; nos Juizados, o art. 82, § 1°, da Lei n° 9.099/95, preceitua que a apelação será
interposta no prazo de 10 (dez) dias, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido
do recorrente.
Portanto, em 'sede de Juizados, a apelação deve estar necessariamente acompanhada das
razões recursais. Se, porventura, a interposição da apelação for apresentada desacompanhada
das razões recursais, estas podem ser oferecidas antes do término do prazo de 10 (dez) dias,
independentemente de nova intimação.
Não há consenso na doutrina acerca das consequências decorrentes da não apresentação
das razões recursais de apelação nos Juizados, seja quando não apresentadas em conjunto com
a petição escrita de interposição, seja quando não apresentada no prazo legal de 10 (dez) dias,
independentemente de nova intimação. Há precedentes da 2• Turma do Supremo considerando

93

252

STJ, s• Turma, HC 172.840/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19/10/2010, DJe 03/11/2010.

LEI N° 9.099/95- JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Art. 82

que a não apresentação das razões de apelação co prazo legal de 10 (dez) dias impede o conhecimento do recurso.94
Prevalece, todavia, a orientação de que, nos mesmos moldes do que ocorre no CPP, a ausência ou a intempestividade das razões recursais Il:Í.O ~rejudica o conhecimento da apelação interposta no prazo legal. Logo, ainda que o recorrente não tenha apresentado as razões recursais no
prazo de 10 (dez) dias, isso não impede o conhe:imento da apelação interposta tempestivamente. Cuida-se, portanto, de mera irregularidade q .1e não compromete o conhecimento do apelo. 95

25.3. Recurso Extraordinário.
Ao tratar do recurso extraordinário, a Constituição Federal faz menção às causas decididas
em única ou última instância, quando a decisão rc:corrida contrariar dispositivo da Carta Magna,
quando declarar a inconstitucionalidade de trar::.do ou lei federal, quando julgar válida lei ou ato
de governo local contestado em face da Constituição ou quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal (CF, art. 102, III, alínr::as "a" a "d").
Como a Constituição Federal não impõe 1 necessidade de que a decisão combatida tenha
sido prolatada por um Tribunal- basta que a ctusa tenha sido decidida em única ou última instância-, doutrina e jurisprudência não diverge r.~ acerca do cabimento de recurso extraordinário
contra decisão de turma recursal, desde que preenchidos os demais requisitos. A respeito do
assunto, a súmula n° 640 do STF preceitua qt:e "é cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas d ~alçada, ou por turma recursal de juizado especial
cível e criminal". 96
Somente será cabível recurso extraordinár_o em face de decisão colegiada da Turma Recursal. Revela-se inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra decisão individual do
Juiz de Turma Recursal, caso esta decisão não seja submetida mediante agravo ao reexame da
Turma, cujo cabimento decorre da colegialid<.de do órgão, explicitado no art. 98, I, da Constituição.97

25.4. Recurso Especial.
Se os acórdãos proferidos pelas Turmas J.ecursais dos Juizados comportam impugnação
por meio de recurso extraordinário, o mesm~· náo pode ser dito quanto ao recurso especial.
Isso porque, ao tratar do assunto, o art. 105, I! I, da Constituição Federal estabelece como pressuposto para o cabimento do REsp que as causas tenham sido decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais o1• pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios. Destarte, como uma turma recurso1l não é tribunal, não se admite recurso especial
contra suas decisões. É nesse sentido o teor da súmula 203 do STJ: "Não cabe recurso especial
contra decisão proferida por órgão de segundc· grau dos Juizados Especiais".
94

STF, 2ª Turma, HC 85.210/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 01/07/2005 p. 87; STF, 2ª Turma, HC 79.843/MG, Rei.
Min. Celso de Mello, j. 30/05/2000, DJ 30/06/2000.
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Nessa linha: STF, 1ª Turma, HC 85.344/MS, Rei. Mi1. Carlos Britto, DJ 31/03/2\)06 p. 17. E ainda: STF, 1ª Turma,
HC 86.619/SC, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 27,'D9/2005, DJ 14/10/2005; STF, 2ª Turma, HC 85.006/MS, Rei.
Min. Gilmar Mendes, j. 15/02/2005, DJ 11/03/20JS; STF, 1ª Turma, HC 80.947/MG, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/09/2001, DJ 19/10/2001.
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STF, 1ª Turma, RE 352.360 AgR/DF, Rei. Min. Eros Grau, j. 23/08/2005, DJ 05/0S/2006.
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STF, 1ª Turma, RE 311.382/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Der:ence, j. 04/09/20Jl, DJ 11/10/2001.
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25.5. Habeas corpus.
Nos feitos regidos pela Lei n° 9.099/95, a com?etência para o processo e julgamento de
habeas corpus contra decisão singular de Juiz do Juizado Especial Criminal é da turma recursal
e não do Tribunal de Justiça. 98
Logicamente, para que seja cabível o remédio hçroico, há necessidade de risco potencial à
liberdade de locomoção. Por isso, se à infração de menor potencial ofensivo for cominada tão
somente pena de multa, não se afigura possível a imroetração de habeas corpus, visto que a nova
redação conferida ao art. 51 do CP pela Lei n° 9.26S/96 deixou de admitir que pena de multa
não paga seja convertida em pena privativa de liberdade. A respeito do assumo, a súmula 693
do Supremo estabelece que "não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de
multa, ou relativo a processo em curso por infraçác. penal a que a pena pecuniária seja a única
cominada".
Em relação ao habeas corpus impetrado contra decisão de Turma Recursal, entendia-se, até
bem pouco tempo atrás, que a competência seria do Jróprio Supremo Tribunal Federal. Sobre o
assunto, o Supremo chegou a editar o seguinte verb~te sumular: "Compete originariamente ao
Supremo Tribunal Federal o julgamento de habc:as :orpus contra decisão de turma recursal de
juizados especiais criminais" (súmula 690 do STF).
Esse entendimento, todavia, acabou sendo moJificado pelo próprio Supremo a partir do
julgamento do HC 86.834/SP, in verbis: "Estando o' integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal
de justiça ou do tribunal regional federal, incum.:oe a cada qual, conforme o caso, julgar os
habeas impetrados contra ato que tenham praticadc,"Y 9

25.6. Mandado de segurança.
A competência para o processo e julgamento :.e mandado de segurança impetrado contra
aro de juiz de Juizado Especial Criminal é da Turma Recursal. A respeito do assunto, eis o teor
da súmula n° 376 do STJ: "Compete à turma recurnl processar e julgar o mandado de segurança contra aro de juizado especial". 100
Considerando que a Lei dos Juizados está voJ~ada à promoção de celeridade no processamento e julgamento das demandas, prevalece o entendimento de que não cabe mandado de
segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n°
9.099/95. Nesse caso, não há falar em afronta ao p~incípio constitucional da ampla defesa, vez
que as decisões interlocutórias poderão ser im?Uf:nadas quando da interposição de furura e
eventual apelação. 101
Em relação ao mandado de segurança imperra:.o contra decisão de turma recursal, prevalece
o entendimento de que a competência é da própria turma recursal, aplicando-se, por analogia, o
98

STJ, 5• Turma, RHC 9.148, Rei. Gilson Dipp, j. 22.02.2JOO, DJU 20.03.2000, p. 82. E ainda: STJ, 5• Turma,
HC 30.155/RS, Rei. Min. Jorge Scartezzini, j. 11/05/2004, DJ 01/07/2004 p. 227.
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STF, Pleno, HC 86.834/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. ~3/08/2006, DJ 09/03/2007. Na mesma linha: STF, 1•
Turma, HC 86.009 QO/DF, Rei. Min. Carlos Britto, j. 29/C·~/2006, DJe 004 26/04/2007.
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No sentido de que a competência para julgar recursos. inclusive mandado de segura.nça, de decisões emanadas dos Juizados Especiais é do órgão colegiado do próprio Juizado Especial, previsto no art. 41, § 12, da
Lei 9.099/95: STJ, 6• Turma, RMS 10.334/RJ, Rei. Min. Fer1ando Gonçalves, j. 10/10/2000, DJ 30/10/2000 p. 196.
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STF, Pleno, RE 576.847/BA, Rei. Min. Eros Grau, j. 20/05/2009, DJe 148 06/08/2009.
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quanto disposto no art. 21, inciso VI, da LC n° 35/79, que estabelece que compete aos Tribunais
(ou às Turmas Recursais, analogicamente), dentre outras competências, o julgamento originário
de mandados de segurança contra seus atos. Portanto, a competência originária para conhecer
de mandado de segurança contra coação imputada à Turma Recursal dos Juizados Especiais é da
própria Turma, e não do Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 102

25.7. Revisão criminal.
Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual
cível (Lei n° 9.099/95, art. 59).
A competência para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum definitivo dos Juizados (ou das Turmas Recursais) não é do Tribunal de Justiça, mas sim da
própria Turma Recursal. Nessa linha, como já se pronunciou o STJ, a falta de previsão legal
específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede
seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de
Processo Penal. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos
dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação de magistrados
suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia e, principalmente,
resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional. 103

25.8. Conflito de competência entre Juizado Especial Criminal e Juízo comum.
Em relação ao conflito de competência entre Juiz de direito e Juiz de juizado especial criminal, entre Juiz federal e Juiz de juizado especial federal, ou entre Turmas Recursais e Tribunais
de Justiça (ou Tribunais Regionais Federais), prevalecia, inicialmente, o entendimento de que
a competência seria do Superior Tribunal de Justiça. Como dispunha a súmula n° 348 do STJ,
compete ao Superior Tribunal de justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial
federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária. 104
A súmula 348 do STJ partia do pressuposto de que os Juizados Especiais vinculam-se
apenas administrativamente ao respectivo Tribunal (TJ's ou TRF's), estando os provimentos
jurisdicionais proferidos pelos órgãos julgadores do Juizado Especial sujeitos à revisão por parte
de Turmas Recursais. Fosse reconhecida a existência de hierarquia jurisdicional dos Tribunais
de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais em relação às Turmas Recursais dos Juizados, as
infrações de menor potencial ofensivo se submeteriam a três graus de jurisdição, antes de serem
apreciadas pelo Supremo no julgamento de um Recurso Extraordinário.
Tal posicionamento, todavia, começou a ser questionado a partir da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, reconsiderando o quanto constante de sua
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Nessa linha: STF, Pleno, MS 24.691 QO/MG, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/12/2003, DJ 24/06/2005. E ainda:
STF, Pleno, MS 24.615 ED/SP, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 25/09/2003, DJ 30/04/2004; STF, Pleno, MS 25.087 ED/SP,
Rei. Min. Carlos Britto, j. 21/09/2006, DJe 013 10/05/2007; STJ, 2~ Seção, CC 41.190/MG, Rei. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 26/10/2005, DJ 02/03/2006 p. 135; STF, RE 586.789/PR, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, 16/11/2011.
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STJ, 3~ Seção, CC 47.718/RS, Relatora Ministra Jane Silva, Dje 26/08/2008.

104

No sentido da competência do STJ para dirimir confiito entre Tmma Recursal de Juizado Especial e Tribunal de
Justiça, porquanto as decisões da Turma Recursal não estão sujeitas à jurisdição dos Tribunais Estaduais: STJ, 3~
Seção, CC 85.947/SC, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 20/08/2007.
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súmula 690, passou a entender que habeas corpus contra ato de turma recursal deve ser julgado
pelo próprio Tribunal de Justiça (ou pelo Tribunal Regional Federal, no caso da Justiça Federal).
Posteriormente, ao apreciar o RE 590.409/RJ (Rei. Min. Ricardo Lewandowski), decidiu
o Supremo que compete ao Tribunal Regional Federal o julgamento de conflito de competência
estabelecido entre Juizado Especial Federal e juiz de primeiro grau da Justiça Federal, quando
ambos forem vinculados ao mesmo Tribunal. Salientou-se que; nos termos do art. 105, I, d,
da CF, a competência do STJ para julgar conflitos de competência está circunscrita aos litígios
que envolvam tribunais distintos ou juízes vinculados a tribunais diversos. Considerou-se que
a competência para dirimir o conflito em questão seria do Tribunal Regional Federal ao qual o
juiz suscitante e o juizado suscitado estariam ligados, haja vista que tanto os juízes de primeiro
grau quanto os que integram os Juizados Especiais Federais estão vinculados àquela Corte. Não
sendo possível qualificar as Turmas Recursais como tribunais, não seria lícito concluir que os
juízes dos Juizados Especiais estariam a elas vinculados, salvo- e exclusivamente- no que concerne ao reexame de seus julgados. 105
A partir dessa decisão, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça também passou a entender que o STJ não teria competência para julgar conflito de competência estabelecido entre
juizado especial federal e juiz de primeiro grau da Justiça Federal subordinados ao mesmo Tribunal. A competência para dirimir o conflito, nesses casos, é do TRF ao qual o juiz suscitante e
o juizado suscitado estão vinculados. Daí por que foi cancelada a súmula 348 do STJ. 106
Com o cancelamento da súmula 348, foi editada a súmula n° 428 do STJ, cujo enunciado
estabelece: "Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária". Ao se referir ao juizado especial
federal e juízo federal da mesma seção judiciária, a súmula n° 428 do STJ incorre em uma impropriedade terminológica. Explica-se: para fins de divisão judiciária da competência territorial da
Justiça Federal, o território brasileiro foi dividido em cinco regiões, sendo que há um Tribunal
Regional Federal para cada uma delas. Cada uma dessas Regiões é integrada por várias Seções
Judiciárias, sendo que cada Estado e o Distrito Federal correspondem a uma Seção Judiciária. Por
seu mrno, cada Seção Judiciária é subdividida em subseções judiciárias, correspondentes a parcelas
do território de um Estado da Federação. Como se percebe, para que o conflito de competência
entre juizado especial federal e juízo federal seja apreciado por determinado TRF, não há necessidade de que ambos sejam da mesma seção judiciária (v.g. juizado especial federal de São Paulo e
juízo federal de São Paulo), como sugere a súmula, mas sim do mesmo Tribunal Regional Federal
(v.g., juizado especial federal do Mato Grosso do Sul e juízo federal de São Paulo, que fazem parte
do TRF/3a Região). Por isso, a correta leimra da súmula n° 428 deve ser feita nos seguintes termos: "Compete ao respect.ivo Tribunal Regional Federal decidir os confliros de competência entre
'juizado especial federal e juízo federal, quando ambos estiverem dentro da área de sua jurisdição".
Apesar de se referir apenas ao conflito de competência entre juízo federal e juizado especial
federal, a lição constante da súmula no 428 do STJ também é aplicável no âmbito estadual.
Por isso, eventual conflito de competência entre um Juiz Estadual de Minas Gerais e um Juiz
do Juizado Especial Criminal do Estado de Minas Gerais deve ser dirimido pelo Tribunal de
Justiça mineiro. Todavia, se tais magistrados pertencerem a Estados diversos, caberá ao Superior
Tribunal de Justiça o julgamento do conflito de competência (CF, art. 105, I, "d").
105

STF, Pleno, RE 590.409/RJ, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2009, DJe 204 28/10/2009.
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Informativo nº 406 do STJ- EDcl no AgRg no CC 103.085/SC, Rei. Min. Humberto Martins, julgados em 9/9/2009.
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Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
§ 12 Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco
dias, contados da ciência da decisã.o.
§ 22 Quando opostos contra' sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para
o recurso.
§ 32 Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

25.9. Embargos de declaração nos Juizados.
No âmbito do Código de Processo Penal, dispõe o art. 382 que qualquer das partes poderá,
no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão. De modo semelhante, também são cabíveis embargos de
declaração contra os acórdãos proferidos pdos Tribunais, câmaras ou turmas, no prazo de 2 (dois)
dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
De seu turno, segundo o art. 83 ca Lei n° 9.099/95, caberão embargos de declaração
quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Nos
juizados, os embargos devem ser oposto> por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da ciência da decisão.
Outra distinção diz respeito ao efeito decorrente da interposição d?s embargos declaratórios.
No âmbito do CPP, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos, por qualquer das partes (CPC, art. 538, caput, - art. 1.026 do novo CPC - aplicável
subsidiariamente no CPP por força do arr. 3°). Nos Juizados, quando opostos contra sentença, os
embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso (Lei n° 9.099/95, art. 83, § 2°), ou
seja, julgados os embargos, o prazo para eventual apelação voltará a ocorrer pelo tempo que faltava. Importante perceber que o art. 83, § 2°, da Lei n° 9.099/95, refere-se apenas aos embargos
declaratórios opostos contra sentença. Logo, a suspensão do prazo recursal não se aplica aos embargos opostos con:ra acórdão de Turma Recursal: aqui, o efeito será a interrupção do prazo para
interposição de outro recurso, aplicando-se, por analogia, o quanto disposto no art. 538 do CPC.
Atente o leitor para as mudanças que ~erão produzidas nos embargos de declaração dos Juizados
por ocasião da vigência do novo Código de Processo Civil. Por força do art. 1066 do novo CPC, o
art. 83 da Lei n. 9.099/95 passará a ter a seguinte redação: "Art. 83. Cabem embargos de declaração
quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (...) §2° Os embargos de declaração interrompem o prazo par-1 a interposição de recurso".

26. EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
SEÇÃO IV
DA EXECUÇÃO
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se·á mediante paga·
menta na Secretaria do Juizado.
'
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição
judicial.
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26.1. Aplicação isolada de pena de multa.
Quando aplicada isoladamenre, seja em virtude de transação penal, seja em virtude de
condenação definitiva, a pena de multa deve ser cumprida mediante pagamento na Secretaria
do próprio Juizado Especial Criminal. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto
para fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multê, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

26.2. Impossibilidade de conversão de multa não paga em pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos.
Caso não seja efetuado o pagamento da multa, prevê o arr. 85 da Lei n° 9.099/95 que será
feita a conversão em pena privativa de liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos
em lei. Não obstante o teor desse dispositi\'O, entende-se que o art. 85 da Lei 9.099/95, na parte
em que possibilita a conversão da pena de mdta em privativa de liberdade, teria sido revogado
tacitamente pela Lei no 9.268 de 1° de abril de 1996, que modificou a redação do art. 51 do
CP, determinando que a pena de multa não paga seja considerada dívida de valor. Por sua vez,
a conversão da pena de multa em restritiva de direitos não apresenta qualquer disciplina legal e,
por isso, não pode ser efetivada, em face da c.usência de critério legal para tanto, pois o art. 85
da Lei 9.099/95 dispóe que a conversão será ~eita nos termos previstos em lei. 107
Desse modo, uma, vez não efetuado o pagamento da multa na transação penal, deverá
a Procuradoria Fiscal proceder à execução da pena de multa, nos termos da nova redação do
art. 51 do Código Penal. Nessa esteira, .aliás, :lecidiu-se no VII Encontro nacional de Coordenadores de Juizados Especiais que "a multa decorrente de sentença deve ser executada pela Fazenda
Nacional" (Enunciado n° 15).:oB
Art. 86. A execução das penas privativa~. de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa
cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

26.3. Execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, ou de
multa, quando cumulada com as anteriores.
Quanto à competência para a execução na Lei n° 9.099/95, deve-se ficar atento à aparente
contradição entre o art. 60, segundo o qual compcrc ao Juizado Especial Criminal a conciliação, o julgamento e a execução das infraçóe5 de menor potencial oftnsivo, e o preceito constante
do art. 86, o qual estabelece que a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de

107

Se o paciente foi condenado a pena de multa, não se afigura possível, por ausência de critério legal aplicável, a
conversão da pena pecuniária na de restrição de direito. Portanto, deve o juiz se limitar a promover a inserção da
dívida para cobrança judicial. Nesse sentido: STF 1' Turma, HC 78.200/SP, Rei. Min. Octavio Gallotti, DJ 27/08/1999.

108

Para o STJ, se o acusado não paga a multa a picada em virtude de transação penal, esta dev~ ser cobrada em
execução penal, nos moldes do art. 51 do CP, não sendo admissível o oferecimento de denúncia: STJ, 5• Turma,
REsp 612.411/PR, Rei. Min. Felix Fischer, DJ 30/08/2004 p. 328. E ainda, concluindo que a nova redação do art. 51
do CP afastou a legitimidade do MP para promover a execução de pena de multa imposta em decorrência de processo criminal: STJ, 6' Turma, AgRg no REsp 1.027.204/MG, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 18/08/2008.

258

LEI N° 9.099/95- JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Art. 88

direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da Lei.
Apesar de o art. 60 da Lei 9.099/95 estabelecer que o Juizado Especial Criminal tem competência para a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, entende-se que, no caso
de penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa com elas cumulada, incide o
disposto no art. 86 do mesmo diploma legal, por se tratar de regra especial em relação àquela. A
competência para execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, e mesmo da
multa com elas cumulada, deve ser da vara de execuções criminais, afastada a competência dos
Juizados e das Turmas Recursais. Resumidamente: se há multa isolada, será executada perante os
Juizados Especiais Criminais. Se houver pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade, ou
mesmo multa cumulada com essas sanções, a competência para execução será do Juízo comum. 109
SEÇÃO V- DAS DESPESAS PROCESSUAIS
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou

multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual.

27. DESPESAS PROCESSUAIS.
Por se tratar de matéria referente à organização judiciária, compete aos Estados disciplinar
os valores das custas e despesas processuais por leis próprias. Na verdade, a única sugestão feita
pela Lei n° 9.099/95 ao legislador estadual acerca do assunto diz respeito à redução dos valores
quando houver homologação da composição civil dos danos ou transação penal, porquanto o
procedimento teria ficado restrito à fase preliminar.
SEÇÃO VI- DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representa-

ção a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

28. REPRESENTAÇÃO NOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS LEVES
E LESÕES CULPOSAS.
Por força do dispositivo legal em análise, os crimes de lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput) e de lesão corporal culposa (CP, art. 129, § 6°), que antes eram de ação penal pública
incondicionada, passaram a depender de representação.
Quanto à natureza jurídica dessa representação, é sabido que, pelo menos em regra, a representação funciona como condição específica da ação penal. Ou seja, em relação a alguns delitos, a
lei impõe o implemento dessa condição para que o órgão do Ministério Püblico possa promover a
ação penal pública. Caso o processo penal ainda não tenha tido início, e a atuação do Ministério
109

Para o STJ, "é do Juízo Comum a competência para a execução das penas restritivas de direito, privativas de liberdade e multa, quando aplicada cumulativamente com aquelas, conforme a exegese do art. 86 da Lei 9.099/9S.
Reservada a competência do Juizado especial à pena de multa quando aplicada isoladamente. (STJ, 3ª Seção,
CC 97.080/MG, Rei. Min. Og Fernandes, DJe 07/11/2008). E ainda: STJ, 3ª Seção, CC 47.894/RS, Rei. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 08/06/2005 p. 147. No sentido de que a competência para a execução das penas privativas de liberdade impostas no âmbito dos juizados especiais criminais pertence aos Juízos das Execuções
Criminais, integrantes da Justiça Comum: STJ, 3" Seção, CC 62.662/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 28/03/2008, DJe 22/04/2008.
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Público dependa de representação, temos que esta funciona como condição específica de procedibilidade, sem a qual é inviável a instauração do processo penal, como deixa entrever o art. 24 do
CPP e o art. 100, § 1°, do CP. Assim, oferecida denúncia sem o implemento da representação do
ofendido, deverá o magistrado rejeitar a peça acusatória, nos exatos termos do art. 395, II, segunda
parte, do CPP, pois estaria faltando uma condição para o exercício da ação penal.
Na medida em que a Lei no 9.099/95 transformou os crimes· de lesão corporal leve e lesão
corporal culposa em crimes de ação penal pública condicionada à representação (art. 88), houve
quem sustentasse que a contravenção penal de vias de fato (Dec.lei 3.688/41, art. 21), por se
tratar de um mintts em relação àqueles delitos, exigiria, por razões de proporcionalidade, a representação do ofendido como condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia. 110
Acabou prevalecendo, todavia, a orientação de que não houve qualquer alteração da espécie de
ação penal quanto ao referido crime-anão, que continua pública incondicionada, nos termos do
art. 17 da Lei das Contravenções Penais.

28.1. Ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Como visto acima, por força do art. 88 da Lei n° 9.099/95, os crimes de lesão corporal leve
e de lesão corporal culposa, que ames eram de ação penal publica incondicionada, passaram a
depender de representação. Se, no entanto, tais delitos forem praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n° 11.340/06, arts. 5° e 7°), há certa controvérsia
doutrinária acerca da espécie de ação penal - pública condicionada à representação ou pública
incondicionada-, haja vista uma aparente antinomia entre os arts. 16 e 41 da Lei Maria da
Penha (Lei n° 11.340/06).
De um lado, o art. 16 da Lei n° 11.340/06 prevê que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, ames do recebimento
da denúncia e ouvido o Ministério Público. Como o dispositivo refere-se à representação, há
quem emenda que, mesmo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, continua sendo exigível o implemento da representação em relação aos crimes de lesão corporal leve
e lesão corporal culposa.
Lado outro, o art. 41 da Lei n° 11.340/06 dispõe que, aos crimes praticados com violência
doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei
n° 9.099/95. Ora, se a Lei dos Juizados não é aplicável às situações de violência doméstica e
familiar contra a mulher, e se é a Lei n° 9.099/95 que dispõe que o crime de lesão corporal leve
e de lesão corporal culposa é de ação penal pública condicionada à representação (art. 88), conclui-se que, se acaso praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
tais delitos seriam de ação penal pública incondicionada.
Sempre nos pareceu que, não obstante a aparente contradição entre os dois dispositivos, a
lesão corporal leve com violência doméstica e familiar contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada. Primeiro, porque o art. 88 da Lei n° 9.099/95 foi derrogado no tocante à Lei
Maria da Penha, já que o art. 41 da Lei n° 11.340/06 expressamente afasta a aplicação da Lei dos
Juizados às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, porque o escopo
110
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Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 473.
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de cada uma dessas leis é absolutamente distinto: enquanto a Lei n° 9.099/95 busca evitar o início
do processo penal, a Lei Maria da Penha busca punir com maior rigor o agressor que age às escondidas nos lares, pondo em risco a saúde de sua família. :\!essa linha, aliás, é interessante perceber
que a nova redação do art. 129, § 9°, do Código Penal, dada pelo art. 44 da Lei n° 11.340/06,
impondo pena máxima de 03 (três) anos à lesão corporal leve qualificada praticada no âmbito familiar, confirma a intenção da Lei Maria da Penha de se proibir a utilização do procedimento dos
juizados especiais, afastando, assim, a exigência de representação da vítima. 111
A controvérsia foi levada ao Superior Tribunal de Justiça. Em um primeiro momento, ora
se entendia que se tratava de crime de ação penal pública incondicionada, ora se entendia que a
lesão corporal leve com violência doméstica e familiar contra a mulher era crime de ação penal
pública condicionada à representação. Após decisões distintas das duas turmas criminais, a 3a
Seção, por maioria, concluiu tratar-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Observou-se que, se entendida a ação como pública incondicionada, estar-se-ia
subtraindo da mulher ofendida o direito e o anseio de livremente se relacionar com quem quer
que seja escolhido como parceiro, o que significaria negar-lhe o direito à liberdade de se relacionar, direito de que é titular, para tratá-la como se fosse submetida à vontade dos agentes do
Estado. Argumentou-se que não há como prosseguir uma ação penal depois de o juiz ter obtido
a reconciliação do casal ou ter homologado a separação com a definição de alimentos, partilha
de bens, guarda e visitas. Assim, a possibilidade de trancamento de inquérito policial em muito
facilitaria a composição dos conflitos envolvendo as questões de Direito de Família, mais relevantes do que a imposição de pena criminal ao agressor. O disposto no art. 41 da Lei Maria
da Penha, que veda a aplicação da Lei n° 9.099/95, deve ser interpretado apenas no sentido da
restrição da aplicação do procedimento sumaríssimo e das medidas despenalizadoras previstas
na Lei dos Juizados. 112
Ocorre que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.424, o Supremo
deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 12, I, 16 e 41, todos da Lei n° 11.340/06,
para assentar a natureza incondicionada da ação penal em casos de lesão corporal leve e/ou culposa envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. 113
No julgamento do Supremo, pesou o fato de dados estatÍsticos revelarem que, na maioria
dos casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve no contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, esta acaba por não representar ou por afastar a representação anteriormente formalizada em face de vício de vontade da parte dela. Por isso, o agressor passaria
111

Nessa linha: STJ, 6ª Turma, HC 96.992/DF, Rei. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG).
j. 12/08/2008, DJe 23/03/2009.
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STJ, 3ª Seção, Resp 1.097.042/DF, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/02/2010, DJe 21/05/2010. No
sentido de que o princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação ao art. 41 da Lei nº 11.340/06, na
medida em que condutas idênticas praticadas por familiar e por terceiro, em concurso, contra a mesma vítima,
estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à condição de procedibilidade: STJ, 5ª Turma, HC 157.416/
MT, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/04/2010, DJe 10/05/2010. Pelo princípio da unicidade, um mesmo
crime não pode estar sujeito a duas espécies distintas de ação penal. É o que ocorreria se se entendesse que
a lesão corporal leve cometida com violência doméstica e familiar contra a mulher fosse crime de ação penal
pública incondicionada. Afinal, praticado o crime pelo marido e por um terceiro em coautoria, ter-~e-ia, quanto
ao marido, crime de ação penal pública incondicionada: quanto ao coautor, que não se enquadra no art. 5° da
Lei nº 11.340/06, crime de ação penal pública condicionada à representação.

113

STF, Pleno, ADI4.424/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012. De se notar que, a partir da decisão proferida
pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça se viu obrigado a alterar seu entendimento: STJ, 6ª Turma, HC 145.577,
Rei. Min. Assussete Magalhães, j. 18/09/2012, DJe 11/10/2012.
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a reiterar seu comportamento ou a agir de forma mais agressiva. Conclui-se, então, que deixar
a mulher decidir sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar a assimetria de
poder decorrente de relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir
para a diminuição de sua proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa
à dignidade humana. Implicaria relevar os graves imp::.ctos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de romper com o estado de submissão. Entendeu-se não ser aplicável às hipóteses de
violência doméstica e familiar contra a mulher o disposto na Lei 9.099/95, independentemente
da pena prevista, de maneira que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza
leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbiw doméstico, a ação penal cabível seria
pública incondicionada. Quanto ao art. 16 da Lei Ma~ia da Penha, concluiu o Supremo que
subsiste a necessidade de representação para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como
o de ameaça (CP, art. 147, parágrafo único) e os corr.etidos contra a dignidade sexual (CP,
art. 225, caput).

29. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a :Jenúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por outro crime, presentes os demais r~quisitos queautorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 12 Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acLsado a período de prova, sob as seguintes
condições:

1- reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-i·J;

11- proibição de freqüentar determinados lugares;
111- proibição de ausentar-se da comarca onde resid:. sem autorização do Juiz;
IV- comparecimento pessoal e obrigatório a juízo. mensalmente, para informar e justificar
suas atividades.
§ 22 O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 32 A suspensão será revogada se, no curso do prazc, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 42 A suspensão poderá ser revogada se o acusad: "Jier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§52 Expirado o prazo sem revogação, o Juiz

declarar~

extinta a punibilidade.

§ 62 Não correrá a prescrição durante o prazo de sus:>ensão do processo.
§ 72 Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus
ulteriores termos.

29.1. Conceito e natureza jurídica.
Cuida-se, a suspensão condicional do processo, ?revista no art. 89 da Lei n° 9.099/9·5, de
importante instituto despenalizador por meio do qual se permite a suspensão do processo por
um período de prova que pode variar de 2 (dois) a 4 (qaatro) anos, desde que observado o cumprimento de certas condições.
262

LEI N• 9.099/95- JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Art. 89

Segundo a doutrina, o que bem explica a natureza da suspensão condicional do processo é
o nolo contendere, que consiste numa forma de defesa em que o acusado não contesta a imputação, mas não admite culpa nem proclama sua inocência. Por isso, não se confunde com o guilty
plea, nem tampouco com o plea bargaining.
O tradicional instituto anglo-saxônico do guilty plea consiste numa forma de defesa perante o juízo em que o imputado admite que cometeu o fato a ele atribuído. Portanto, dessa
assunção de culpa derivam efeitos civis, como a obrigação de indenizar.
Diferencia-se da suspensão condicional do processo, porquanto, nela, o acusado não admite nenhuma culpa. Tanto é verdade que, revogada a suspensão, o processo retoma seu curso
normal, cabendo à parte acusadora o ônus da prova da culpabilidade do acusado.
No plea bargaining norte-americano, o imputado manifesta perante o Ministério Público
sua decisão de declarar-se culpado, aceitando as imputações acordadas, assim como a pena
pactuada, ao mesmo tempo em que renuncia a certas garantias processuais. Como explica Luiz
Flávio Gomes, "uma vez que se dá conhecimento da acusação- qualquer que seja o crime- para
o imputado, pede-se o pleading, isto é, para se pronunciar sobre a culpabilidade; se se declara
culpado (pleads guilty)- se confessa~ opera-se o plea, é dizer, a resposta da defesa e então pode o
juiz, uma vez comprovada a voluntariedade da declaração, fixar a data da sentença (sentencing),
ocasião em que se aplicará a pena (geralmente 'reduzida' - ou porque menos grave ou porque
abrangerá menos crimes -, em razão do acordo entre as partes), sem necessidade de processo ou
veredito (trial ou veredict); em caso contrário, abre-se ou continua o processo e entra em ação o
jurado". 114

29.2. Requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo.
Ao oferecer a denúncia, admite-se que o órgão do Ministério Público ofereça a proposta de
suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado
preencha os seguintes requisitos:
a) crimes com pena mínima cominada igual ou inferior a 1 {um) ano, abrangidos ou
não pela Lei n° 9.099/95, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra
a mulher: o cabimento da suspensão condicional do processo leva em consideração a pena mínima cominada ao delito. Se a pena mínima cominada não ultrapassar o limite de 1 (um) ano,
será cabível, em tese, o oferecimento da suspensão condicional do processo.

Qualificadoras, privilégios, causas de aumento e de diminuição de pena são levadas em consideração para se aferir o cabimento da suspensáo, com a ressalva de que deve ser sempre analisada
a pena mínima cominada ao delito. Portanto, em se tratando de causas de aumento de pena com
quantum variável, deve-se utilizar o patamar que menos aumente a pena do delito, porquanto,
assim o fazendo, estar-se-á atingindo a pena mínima cominada à infração penal. Lado outro, na
hipótese de causa de diminuição de pena, deve-se utilizar o quantum que mais diminua a pena.
Nas hipóteses de conqusos de crimes, não se aplica o quanto disposto no art. 119 do Código Penal, segundo o qual a prescrição incide sobre a pena de cada delito, isoladamente. Para fins
de cabimento de suspensão condicional do processo, são levadas em consideração a somatória
das penas ou o quantum decorrente da majoração da pena, em seu patamar mínimo.

114

Nesse sentido: GOMES, Luiz Flávio. Suspensão condicional do processo penal: e a representação nas lesões corporais, sob a perspectiva do novo modelo consensual de justiça criminal. 2~ ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997. p. 130.
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Portanto, o benefício da suspensão condicional do processo não é admitido nos delitos
praticados em concurso material ou formal impróprio quando o somatório das penas mínimas
cominadas for superior a 01 (um) ano, assim como não é aplicável às infrações penais cometidas
em concurso formal próprio ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada ao delito mais grave aumentada da majorante de 116 (um sexto) ultrapassar o limite de um (01) ano. 115
Sobre o assunto, há duas súmulas dos Tribunais Superiores. De acordo com a súmula n°
723 do Supremo, "não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se
a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 116 (um sexto) for
superior a 1 (um) ano". Por sua vez, a súmula 243 do STJ tem o seguinte teor: "o benefício da
suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo
somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 (um) ano".
Apesar de o art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95, restringir o cabimento da suspensão aos
crimes com pena mínima cominada igual ou inferior a 1 (um) ano, há precedentes do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que, quando para o crime for prevista, alternativamente, pena de
multa, que é menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direito,
é cabível a suspensão condicional do processo. Portanto, ainda que a pena mínima cominada
para o delito seja superior a 1 (um) ano, será cabível a suspensão condicional do processo quando
a pena de multa estiver cominada de maneira alternativa (v.g., art. 7° da Lei n° 8.137/90, cuja
pena é de detenção, de 2 a 5 anos, ou multa). 116
Em que pese a suspensão condicional do processo estar prevista na Lei n° 9.099/95, é importante deixar claro que sua aplicação não está restrita apenas às infrações de menor potencial
ofensivo. Perceba-se que o próprio art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95, ao se referir ao cabimento
da suspensão, faz menção expressa aos crimes com pena mínima cominada igual ou inferior a 1
(um) ano, abrangidos ou não pela Lei dos Juizados. É o que ocorre, por exemplo, com o crime de
furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, cuja pena cominada é de reclusão, de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, e multa. Referido crime não pode ser considerado uma infração de menor
potencial ofensivo, vez que sua pena máxima é superior a 2 (dois) anos. Por conseguinte, trata-se
de infração da competência do juízo comum, e não dos Juizados. Isso, todavia, não funciona
como óbice à concessão da suspensão condicional do processo, haja vista que a pena mínima
cominada ao delito é igual a 1 (um) ano.
Apesar de· o art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95, fazer menção apenas aos crimes com pena
mínima igual ou inferior a 1 (um) ano, há certo consenso na doutrina em também se admitir a
incidência do referido instituto despenalizador no caso de contravenções penais. Afinal, se cabe
a suspensão para o mais - crime-, tem que ser admitida para o menos - contravenção penal-,
sob pena de evidente violação ao princípio da isonomia. Antes da suspensão, porém, deve ser
buscada a rransação penal do art. 76 da Lei n° 9.099/95. Frustrada a possibilidade de aplicação
115

STF, Pleno, HC 83.163/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/04/2009, DJe 113 18/06/2009.

116

STF, 2~ Turma, HC 83.926/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 07/08/2007, DJe 101 13/09/2007. O art. 52 da Lei no
8.137/90 foi revogado pela Lei n2 12.529/11.
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imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a denúncia deve ser oferecida pelo Ministério
Público, sem prejuízo do oferecimento .la pQposta de suspensão condicional do processo. 117
Por fim, convém lembrar que, segundo o art. 41 da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente
da pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.0')9/95. Por isso, como a suspensão condicional do
processo está prevista no art. 89 da Lei n° 9.099/95, tem sido negada a concessão do referido benefício quando presente situação que caracterize violência doméstica e familiar contra a mulher.
Na visão do Supremo, o art. 41 da Lei n° 11.340/06 alcança roda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando ·:onsubstancia comravenção penal, como é a relativa
a vias de fato. Quanto à (in) constitucionalidade do referido dispositivo, a Suprema Corte também concluiu que, ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção
versada no artigo 226, § 8°, ambos da Comtituição Federal, surge harmônico com esta última
o afastamento peremptório da Lei n° 9.099/95 -mediante o artigo 41 da Lei n° 11.340/06- no
processo-crime a revelar violência contra a mulher. A propósito, eis o teor da súmula n. 536 do
STJ: ''A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha" 118
b) não estar sendo processado ou não ter sido condenado por outro crime: para que o
acusado faça jus à suspensão condicional do processo, o art. 89, capttt, da Lei n° 9.099/95, estabelece que ele não pode estar sendo processado, nem tampouco ter sido condenado por outro crime.
Doutrina minoritária entende que o simples fato de o acusado estar sendo processado não
pode figurar como óbice à suspensão condi:ional do processo, sob pena de violação à regra de
tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência. Prepondera, no entanto, o entendimento de que a exigência de não estar sen:io processado por outro crime é plenamente constitucional, sob o argumento de que o legisladoc pode impor requisitos para benefício de tal porte. 119
Quanto o art. 89, caput, ·refere-se ao acusado que não tenha sido condenado por outro crime,
emende-se haver a necessidade de sentença condenatória com trânsito em julgado. Portanto, o
acusado reincidente na prática de crime não faz jus à suspensão condicional do processo.
Ao se referir ao acusado condenado p:>r outro crime, o art. 89 nada fala acerca do lapso
temporal da reincidência fixado no art. 64, inciso I, do CP. Não obsrante, considerando que as
normas de Direito Penal hão de ser interpretadas sistematicamenre, prepondera o entendimento
de que a condenação criminal já alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos previsto
no art. 64, I, do CP, não impede a concessáD, ao acusado, em novo processo penal, do benefício
da suspensão condicional do processo, desde que, obviamente, preenchidos os demais requisitos.
que autorizariam a suspensão condicional da pena. 120
117

Nesse sentido: GOMES, Luiz Flávio. Suspel'são condicional do processo penal: e a representação nas lesões corporais, sob a perspectiva do novo modelo consensual de justiça criminal. 2' ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997. p. 220.

118 STF, Pleno, HC 106.212/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 24/03/2011, DJe 112 10/06/2011.
119 STF, Pleno, RHC 79.460/SP, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 27/10/1999, DJ 18/05/2001. E ainda: STF, 1' Turma,
HC 86.007/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29/06/2005, DJ 01/09/2006; STF, 1• Turma, HC 85.751/SP, Rei.
Min. Marco Aurélio, j, 17/05/2005, DJ 03/06/2005.
120 STF, 1' Turma, HC 88.157/SP, Rei. Min. Carlos Britto, j. 28/11/2006, DJ 30/03/2007. Em sentido semelhante, asseverando que o limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos
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O art. 89 da Lei n° 9.099/95 veda a conces ;ão da suspensão condicional do processo àquele
que está sendo processado ou q~e tenha sido condenado pela prática de outro crime, o que não
abrange o processo ou conder_ação por contravenção penal. Logo, ainda que o acusado esteja
sendo processado por contravenção penal ou tenha prévia condenação quanto à prática do chamado crime-anão, continua fazendo jus à suspt:11são condicional do processo.
c) presença dos demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. De
acordo com o art. 77 do Códi?;o Penal, a exec~.t:;ão da pena privativa de liberdade, não superior
a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, desde que I -o condenado não seja reincidente em crime
doloso; li - a culpabilidade, os a:ltecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III- não seja indicada
ou cabível a substituição previst<. no art. 44 do CP.

Por isso, anterior condenação à pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional do processo. Afinal, se tal espécie de condenação não obsta o sursis, a teor do art. 77, § 1°,
do Código Penal (''A condenação anterior a pt:na de multa não impede a concessão do benefício"), não pode, por consequência, afastar a oncessão da suspensão condicional do processo,
já que o próprio art. 89, caput. da Lei n° 9.099.'95, faz menção à presença dos demais requisiros
que autorizariam a suspensão condicional cia p~na.
Ao contrário da transação penal, que apresenta impedimento ao oferecimento de nova
proposta caso o agente tenha ;ido beneficiado anteriormente por outra rransação no prazo de 5
(cinco) anos (Lei no 9.099/95. art. 76, § 2°, In, o legislador não estabeleceu qualquer requisito
temporal para a formulação de nova proposta de suspensão condicional do processo. Diante
desse silêncio eloquente, não se pode querer estender à suspensão a limitação temporal imposta
para a transação penal,· sob pena de verdadeir.J. analogia in malam partem, em clara e evidente
afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 5°, XXXIX).
Todavia, enquanto em cuno o período C.e prova de 2 (dois) a 4 (quatro) anos referente a
uma primeira suspensão condicional do processo, é certo dizer que o acusado não poderá ser
beneficiado por outra suspensão, visro que, enquanto não houver a extinção da punibilidade
pelo decurso do prazo sem revogação (Lei n° 9.099/95, art. 89, § 5°), o act.:sado estará sendo
processado por outro crime, o que figura comJ óbice à concessão do benefício em análise, nos
termos do art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95 (:equisito "b" acima mencionado).

29.3. Suspensão condicional do processo em crimes de ação penal de iniciativa
privada.
Interpretação gramatical do art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95 pode nos levar à conclusão
(equivocada) de que a suspensão condicional do processo não seria cabível em crimes de ação
penal de iniciativa privada. bso porque referido dispositivo legal faz menção ctpenas ao Ministério Público, prevendo que a J=roposta de susp~sáo seja formulada por ocasião do oferecimento
da denúncia.
A despeito da redação do referido dispc·sitivo, prevalece o entendimento de que não há
nenhum critério razoável que justifique a nãc aplicação da suspensão condicional do processo
em crimes de ação penal de iniciativa privada. Afinal, se ao ofendido se defere a possibilidade de
requisitos da transação pena e da suspensão condicional do processo: STF, 1ª Turma, HC 86.646/SP, Rei. Min.
Cezar Peluso, j. 11/04/2006, DJ 09/06/2006 p. 18.
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escolher entre nenhuma punição, já que pode provocar a extinção da punibilidade pela decadência, renúncia, perdão ou perempção, ou punição total, oferecendo queixa-crime e buscando uma
sentença condenatória, a ele deve ser reconhecida igualmente a faculdade de oferecer a proposta
de suspensão condicional do processo, por meio da qual irá buscar uma solução consensual para
o conflito, consubstanciada no cumprimento de certas condições, destacando-se, dentre elas, a
reparação do dano (Lei n° 9.099/95, art. 89, § 1°, 1). 121
Admitida a possibilidade de suspensão condicional do processo em crimes de ação penal
privada, há certa controvérsia na doutrina acerca da legitimidade para oferecer a proposta. Uma
primeira corrente entende que, diante da recusa injustificada do querelante, defere-se ao juiz a
possibilidade de formular a proposta de ofício. Uma segunda corrente entende que, na condição
de custos legis, e a fim de preservar a legalidade da persecução penal, deve o MP intervir para
formular a proposta de suspensão condicional do processo. Aliás, é exatamente nesse sentido o
teor do enunciado n° 112, aprovado no XXVII FONAJE- Fórum Nacional de Juizados Especiais -, realizado em Palmas/TO: "Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal
e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público". Prepondera,
todavia, o entendimento segundo o qual a iniciativa para o oferecimento da proposta é do querelante, como consectário lógico de sua legitímidade ad causam ativa, já que o poder de oferecer
a suspensão do processo decorre naturalmente do poder de propor a ação penal.

29.4. Iniciativa da proposta de suspensão condicional do processo.
Em face da necessidade de aceitação da proposta pelo acusado e por seu defensor, fica evidente a natureza consensual da medida. Só há falar em suspensão, portanto, se houver acordo
entre as partes (acusação e defesa), o qual, na sequência, deve ser submetido à apreciação do
julgador que, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo por um período de prova variável de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, durante o qual o acusado ficará submetido ao cumprimento
de certas condições.
Ao juiz não é dado participar dessa transação, senão para homologá-la, porque, caso contrário, estaria se evocando a condição de parte, em substituição compulsória do órgão acusador,
o que se mostra incompatível com o sistema acusatório (CF, art. 129, I), que repugna qualquer
atividade ex officio de um juiz que deve pautar sua conduta pela imparcialidade.
Nos crimes de ação penal pública, a iniciativa para oferecer a proposta de suspensão condicional do processo recai sobre o Ministério Público, haja vista o disposto no art. 129, inciso
I, da Constituição Federal, não podendo o juiz querer se substituir ao órgão ministerial para
conceder o benefício de ofício. Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem
natureza de verdadeira transação processual, não existe direito público subjetivo à aplicação do
art. 89 da Lei 9.099/95.
Caso o Promotor de Justiça recuse-se a fazer a proposta, o magistrado, verificando a presença dos requisitos para a suspensão condicional do processo, deve aplicar, por analogia, o art. 28
do CPP, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que este se pronuncie
sobre o oferecimento (ou não) da proposta. É nesse sentido, aliás, o teor da súmula 696 do STF:
121

No sentido de que o benefício processual previsto no art. 89, da Lei nº 9.099/1995, mediante a aplicação da
analogia in banam partem, prevista no art. 32, do Código de Processo Penal, é cabível também nos casos de
crimes de ação penal privada: 5TJ, 5• Turma, RHC 12.276/RJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 11/03/2003, DJ 07/04/2003.
Na mesma linha: STJ, s• Turma, HC 60.933/DF, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 20/05/2008, DJe 23/06/2008.
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"Reunidos os pressupostos legais perm1ss1vos da suspensão condicional do processo, mas se
recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal". 122
Nos processos de competência originária dos Tribunais (v.g., Deputado Federal perante o
Supremo), a atribuição originária para oferecer a proposta de suspensão condicional do processo
é do Procurador Geral da República (ou do Procurador-Geral de Justiça). Logo, se este se recusar motivadamente a formular a proposta, o tribunal se vê obrigado a acatar a manifestação do
chefe do MP. 123
Nas hipóteses de ação penal privada, recai sobre o querelante a legitimidade para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Assim, ao receber a queixa-crime,
deve o magistrado abrir vista dos autos ao querelante para que se manifeste quanto ao oferecimento (ou não) da proposta de suspensão condicional do processo. Como o juiz não pode
conceder o benefício de ofício, nem tampouco se admite a formulação de proposta pelo MP, a
recusa do querelante em oferecer a proposta inviabiliza por completo a suspensão condicional
do processo.'2 4

29.5. Momento para a aceitação da proposta.
Antes do advento da Lei n° 11.719/08, como o interrogatório era o primeiro ato da instrução probatória, era nessa oportunidade que se otêrecia ao acusado a proposta de suspensão condicional do processo, podendo o acusado aceitar ou rejeitá-la. Entretanto, por força da reforma
processual de 2008, o interrogatório foi deslocado para o final da audiência una de instrução e
julgamento, sendo que a Lei n° 11.719/08 silenciou acerca do momento para a propositura da
suspensão condicional do processo.
Há quem entenda que a proposta de suspensão condicional do processo deva ser feita apenas ao final da audiência una de instrução e julgamento. Em outras palavras, após a colheita de
toda a prova oral - depoimento do ofendido, testemunhas, esclarecimentos dos peritos, interrogatório do acusado, etc. -, incumbe ao juiz indagar ao acusado se aceita (ou não) a proposta
formulada pelo Ministério Público.
Com a devida vênia, pensamos que não faz muito sentido proceder à instrução de um
processo na hipótese de já ter sido oferecida proposta de suspensão condicional do processo. Afinal, se cumpridas as condições, haverá a extinção da punibilidade do agente (Lei n° 9.099/95,
art. 89, § 5°), o que demonstra que toda aquela atividade instrutória anteriormente desenvolvida
122

Na dicção da 6• Turma do STJ, tendo o Ministério Público reconhecido a concorrência dos requisitos, subjetivos
e objetivos, para a proposta de suspensão condicion~l do processo, sequer é dado ao magistrado a possibili·
dade de se dissociar dela com fulcro em argumentos próprios de juízo de mérito: STJ, 6• Turma, RHC 21.445/
BA, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/08/2010, DJe 06/09/2010. Contrariando a jurisprudência con·
solidada do próprio STJ, a 5ª Turma posicionou-se recentemente no sentido de que o juízo competente deverá,
no âmbito de ação penal pública, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado caso
constate, mediante provocação da parte interessada, não só a insubsistência dos fundamentos utilizados pelo
Ministério Público para negar o benefício, mas o preenchimento dos requisitos especiais previstos no art. 89 da
Lei n2 9.099/1995: STJ, 5• Turma, HC 131.108/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 18/12/2012, DJe 04/03/2013.

123

Com esse entendimento: STF, 1• Turma, HC 83.458/BA, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j.18/11/2003, DJ 06/02/2004.

124

No sentido de que a legitimação para propor a suspensão em processos instaurados mediante ação penal privada é do querelante, e não do Ministério Público: STF, 1ª Turma, HC 81.720/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence,
OJ 19/04/2002 p. 49. E ainda: STJ, 5ª Turma, HC 187.090/MG, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador
convocado do TJ/RJ, j. 01/03/2011, DJe 21/03/2011; STJ, 5• Turma, HC 40.156/RJ, Rei. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 06/12/2005, DJ 03/04/2006 p. 373.
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não serviu para nada. Ademais, se a suspensão foi pensada para imprimir maior celeridade aos
processos penais relativos às infrações de médio potencia~ ofensivo, é de todo desarrazoado
submeter o agente às cerimônias degradantes do proce>so se já se sabe, de antemão, que haverá
a suspensão condicional do processo.
Por isso, a oportunidade processual correta para o oferecimento da proposta de suspensão
condicional do processo é imediatamente antes da designação da audiência una de instrução e
julgamento, caso afastada a possibilidade de absolvição sumária do acusado. Em outras palavras, havendo o oferecimento da proposta de suspensã::J em conjunto com a denúncia, uma vez
recebida a peça acusatória, deve o juiz ordenar a citação do acusado para que apresente a resposta
à acusação, nos termos dos arts. 396, caput, e 396-A. caput, ambos do CPP. O acusado terá,
então, a possibilidade de apresentar a resposta à acusa·;:ão, >)bjetivando uma possível absolvição
sumária (CPP, art. 397). À evidência, ao acusado é nu:.iro mais interessante ser absolvido sumariamente do que se sujeitar ao cumprimento de condicóes decorrentes da aceitação da proposta
de suspensão condicional do processo por um período de prova que pode variar de 2 (dois) a 4
(quatro) anos. Por isso, a negociação em torno da propo.>ta de suspensão só pode ser levada
adiante após ser descartada a possibilidade de absolvição sumária.
Com efeito, a despeito do silêncio do legislador, é intuitivo que o acusado só deve aceitar
a proposta de suspensão condicional do processo se vism.liza que sua conduta é tÍpica, ilícita
e culpável, e que não está presente nenhuma causa extintiva da punibilidade, ou seja, que não
vai ser absolvido sumariamente. Assim, a fim de não se ver processado criminalmente, pode ter
interesse na aceitação da proposta de suspensão condicional do processo. Agora, se o acusado
vislumbra a possibilidade de ser absolvido sumariamente, é evidente que se deve deferir a ele a
possibilidade de buscar a absolvição sumária do art. 397 do CPP antes de aceitar a proposta de
suspensão condicional do processo.
Portanto, a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo só deve ocorrer
quando não for possível a absolvição sumária do agente. t'esse caso, se o juiz entender que não
se afigura possível a absolvição sumária, deve determinar a notificação do acusado para comparecer em juízo com o único objetivo de dizer, na pesença de seu defensor, se aceita ou não a
proposta oferecida pelo órgão ministerial. Esta audiência a ser designada pelo magistrado para
fins de aceitação ou rejeição da proposta de suspensão coD.dicional do processo não é a audiência una de instrução e julgamento a que se refere o art. 400 do CPP. Afinal, é absolutamente
irracional intimar vítima, testemunhas e eventualmente peritos a comparecer a uma audiência,
causando-lhes evidente incômodo e prejuízo financeiro, se já se sabe de antemão que seu deslocamento à sede do juízo será inútil por conta de uma po;sível aceitação da proposta. Portanto,
a audiência una de instrução e julgamento do art. 400, capttt, do CPP, só deve ser designada
na hipótese de o acusado rejeitar a proposta de suspensão em audiência anteriormente realizada
para fins específicos de aceitação do benefício.

29.6. Desclassificação e procedência parcial da pretensão punitiva.
Nos casos de desclassificação ou de procedência parcial da pretensão punitiva, se a nova
capitulação do fato delituoso disser respeito à infração penal com pena mínima igual ou inferior
a 1 (um) ano, afigura-se plenamente possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Isso porque, segundo o art. 383, § 1°, do CPP, com redação determinada pela Lei n°
11.719/08, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta
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de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Aliás,
mesmo antes da reforma processual de 2008, o STJ já tinha entendimento sumulado nesse
sentido. A propósito, eis o teor da súmula n° 337 do STJ: "É cabível a suspensão condicional do
processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".
O art. 383, § 1°, do CPP, deixa evidente que o magistrado não poderá sentenciar o processo
de imediato quando visualizar o cabimento da suspensão condicional do processo. A tÍtulo de
exemplo, se, por conta da emendatio libelli, o juiz (ou o Tribunal) concluir que se trata de furro
simples, e, porramo, infração de médio potencial ofensivo, com pena mínima igual a 1 (um)
ano, não deve condenar o acusado, mas se limitar a proferir uma decisão interlocutória na qual
abre vista dos autos ao titular da ação penal para que ofereça a proposta de suspensão condicional do processo.
Nesse caso, para que seja cabível a suspensão, há, pelo menos em tese, um óbice: a necesemendatio libelli.
Então, haveria necessidade de se aguardar o término do prazo para eventual recurso e, somente
no caso de sua não interposição, seria oferecida, posteriormente, a proposta de suspensão condicional do processo. No entanto, é possível que o Ministério Público e a defesa renunciem ao
direito de recorrer contra tal decisão, com o que irá se operar sua preclusão, sendo possível a
formulação imediata da proposta. De mais a mais, como a Lei' n° 11.719/08 passou a prever a
realização de uma audiência una de instrução e julgaoento, é possível que, na própria audiência
una, o Ministério Público ofereça a proposta de suspensão e o acusado a aceite, do que decorreria preclusão lógica do direito de recorrer contra a decisão de desclassificação do juízo singular
comum, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer por ambas as partes.

.~idade de que tenha havido preclusão da decisão do juiz que reconheceu a

Destarte, diante da nova redação do CPP (art. 383, § 1°), fica claro que a circunstância
de o processo já estar em andamento não se apreser.ta como óbice à efetivação dos institutos
consensuais do processo. Em síntese, desclassificado o crime para outro que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n° 9.099/1995, deve ser conferida ao Ministério Público a
oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional
do processo. 125
Por outro lado, se a parte acusadora dissentir da definição jurídica dada pelo juiz, poderá
recorrer, visando à restauração da tipificação formulada na peça acusatória, hipótese em que
se deve aguardar o julgamento da impugnação, haja vista a prejudicialidade da solução dessa
questão. De todo modo, o juiz não deve proceder à condenação e à dosimetria da pena antes
de dirimida a questão pendente. Acerca do assunto, assim já se posicionou a Ga Turma do STJ:
"Operada, na fase da sentença, a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto
qualificado tentado, este punido com pena inferior a um ano de prisão, e reconhecida pelo Juiz
a presença dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal, é de rigor a aplicação do art. 89,
da Lei n° 9.099/95, que prevê a suspensão condicional do processo, sendo descabida a prévia
imposição de pena com base na nova capirulação".: 26
Caso a desclassificação ocorra apenas em grau recursal, no julgamento de eventual apelação, incumbe ao juízo ad quem avaliar a possibilidade de suspensão condicional do processo,
125 STJ, 6ª Turma, HC 110.822/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 15/06/2011. E ainda:
5TF, 1ª Turma, RHC 81.925/SP, Rei. Min. Ellen Grade, DJ 21/02/2003 p. 45.
126
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baixando os autos à 1a instância para que a proposta de suspensão condicional do processo seja
formulada pelo Promotor de Justiça.
De seu turno, caso o acusado seja absolvido em relação a uma infração penal que, em concurso de crimes, estava a inviabilizar a proposta de suspensão condicional do processo (súmula 723 do STF), esta procedência parcial da pretensão punitiva também não servirá como óbice
à concessão do referido benefício. Com efeito, uma vez desfeita a conexão que gerava o concurso
de crimes e o consequente cúmulo de penas (concurso material e concurso formal impróprio) ou
exasperação da pena (concurso formal próprio e crime continuado), deve ser aplicada a solução
consensual se a pena mínima cominada à infração penal remanescente for igual ou inferior a 1
(um) ano. A propósito, eis o teor da súmula n° 337 do STJ: "É cabível a suspensão condicional
do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

29.7. Aceitação da proposta.
A suspensão condicional do processo é aro bilateral, que pressupõe a concordância clara e
inequívoca do acusado. A declaração da vontade, em razão de sua natureza transacional, deve
ser personalíssima, voluntária, formal, vinculada aos termos propostos, tecnicamente assistida e
absoluta- ou seja, não pode ser condicional ou, tampouco, parcial.
Portanto, presentes seus pressupostos, a proposta de suspensão condicional do processo
deve ser formulada pelo titular da ação penal: Ministério Público, nos casos de ação penal
pública incondicionada e condicionada, e querelante, nas hipóteses de ação penal de iniciativa
privada.
Nos casos de concurso de agentes, que caracteriza hipótese de continência por cumulação
subjetiva (CPP, art. 77, I), é plenamente possível que a proposta de suspensão seja oferecida
apenas em relação a um dos coautores (ou partfcipes). Se aceita, seus efeitos não se estendem aos
demais acusados. Caso um dos acusados aceite a proposta e o outro não, haverá a separação dos
processos, nos termos do art. 80 do CPP.
Caso a proposta não seja formulada pelo titular da ação penal por ocasião do oferecimento
da peça acusatória, deve a defesa técnica protestar por sua apresentação, sob pena de preclusão.
Na visão dos Tribunais Superiores, a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à
suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa no
momento próprio. 127
Apresentada a proposta pelo titular da ação penal, esta será submetida à apreciação do
autor do fato delituoso e de seu defensor. De acordo com o art. 89, § 1°, da Lei n° 9.099/95, há
necessidade de aceitação da proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz. Como
se percebe, a presença de defesa técnica é indispensável à suspensão condicional do processo.
Portanto, se o acusâdo não for amparado por defesa técnica na audiência especialmente designada para aceitação da proposta, há de se declarar a nulidade absoluta da decisão homologatória
do acordo, pois não se pode admitir que princípios norreadores dos juizados especiais como a
oralidade, a informalidade e a celeridade afastem o devido processo legal, do qual o direito à
ampla defesa é corolário.
Havendo divergência entre o acusado e seu defensor, deve prevalecer a vontade daquele,
já que a própria Lei n° 9.099/95 prevê expressamente que se o acusado não aceitar a proposta, o
127

STF, 1~ Turma, HC 86.039/AM, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 29/11/2005, DJ 17/02/2006.
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processo prosseguirá em seus ulteriores termos (art. 89, § 7°). Nesse caso, não se aplica a orientação adotada pelos Tribunais Superiores quanto ao oferecimento de recurso de apelação pelo
advogado quando o acusado manifesta seu desinteresse em recorrer -lembre-se que, de acordo
com a súmula n° 705 do Supremo, "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a
assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta".
Como a suspensão condicional do processo depende da manifestação da vontade do acusado, a aceitação da proposta não pode ser aperfeiçoada em caso de revelia, que pressupõe o
não comparecimento pessoal do acusado. Afinal, a aceitação da proposta é ato personalíssimo,
a cargo do próprio acusado, que não pode ser realizado por procurador, ainda que conte com
poderes especiais.
A aceitação da proposta de suspensão condicional do processo penal constitui ato irretratável, salvo se comprovado que a manifestação de vontade do acusado acha-se afetada por vício de
consentimento, como o erro e a coação. Aceita a proposta, esta será submetida à apreciação do
juiz. O magistrado não está obrigado a homologar o acordo penal, devendo analisar a legalidade
da proposta e da aceitação. De fato, verificando o magistrado, por exemplo, que não se trata de
infração penal com pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano, ou que o autor do fato delituoso não preenche os pressupostos para a concessão da suspensão, deve o magistrado recusar-se
a homologar o acordo.
Acolhendo a proposta do Ministério Público (ou do querelante) aceita pelo acusado e seu
defensor, e verificando o magistrado sua legalidade, deve o magistrado receber a peça acusatória
e, na sequência, suspender o processo, submetendo o acusado a um período de prova, de 2 (dois)
a 4 (quatro) anos, sob as seguintes condições: a) reparação do dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo; b) proibição de frequentar determinados lugares; c) proibição de ausentar-se da comarca
onde reside, sem autorização do juiz; d) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. De acordo com o art. 89, § 2°, o juiz poderá
especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e
à situação pessoal do acusado.
Durante o prazo de suspensão do processo, não correrá a prescnçao (Lei n° 9.099/95,
art. 89, § 6°). Trata-se de causa suspensiva da prescrição, assim compreendida como aquela que
suspende o curso do prazo prescricional, mas que volta a correr pelo tempo restante após cessadas as causas que a determinaram, vale dizer, o tempo anterior é somado ao tempo posterior à
cessação da causa que determinou a suspensão do lapso prescricional. Caso o acusado dê ensejo
à revogação da suspensão, a pr;scriçáo voltará a correr a partir da data da publicação da decisão
determinando a cassação do benefício. Nesse caso, o lapso prescricional deve ser somado ao prazo anterior contado da última causa de interrupção, que, em regra, será a data do recebimento
da denúncia.
A aceitação da propoga de suspensão condicional do processo e sujeição ao período de
prova não implica renúncia ao interesse de agir para impetração de habeas corpus com o fim de
questionar a justa causa do processo. É bem verdade que, com a aceitação da proposta, o processo ficará suspenso por um período de prova que pode variar de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Porém,
como a Lei dos Juizados prevê várias causas de revogação do benefício, é evidente que subsiste
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risco à liberdade de locomoção, o que autoriza a impetração do remédio heroico, caso à infração
penal seja cominada pena privativa de liberdade. 1; 8
Caso a proposta de suspensão condicional do processo não seja aceita pelo acusado e por
seu defensor, o processo retomará seu curso normal, devendo o magistrado designar data para a
realização da audiência una de instrução e julgamento. Aliás, se o acusado e seu advogado rejeitarem a proposta de suspensão condiciona: do processo, não se admite que, depois de proferida
sentença condenatória, pretendam a retra-:açáo de sua recusa, a fim de agora se beneficiar da
suspensão anteriormente proposta pelo MP.m

29.8. Recurso cabível contra a decisão homologatória da suspensão.
Em relação ao recurso cabível contra a decis.áo que homologa a suspensão condicional do
processo, há certa controvérsia na doutrina. Há qt:.em entenda que o recurso cabível é o de apelação, seja porque se trata de decisão com for·;a de definitiva que encerra um incidente processual,
seja porque não se admite interpretação e:·:ten.siva das hipóteses de admissibilidade do recurso
em sentido estrito. 130
A nosso ver, o recurso cabível é o RESE, aplicando-se subsidiariamente o disposto no
art. 581, incisos XI ou XVI, do CPP, quê preveem o cabimento do referido recurso contra a
decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena ou que ordenar a suspensão
do processo, em virtude de questão prejudiciaL respectivamente.
Não há falar em impossibilidade de interpretação extensiva em relação às hipóteses de
cabimento do Recurso em Sentido Estrito. Na verdade, o que não se admite é a ampliação para
casos em que a lei evidentemente quis exclJir.

É exatamente o que ocorre na hipótese da decisão que homologa a suspensão condicional
do processo, que não consta do rol art. 581 do CPP por uma razão óbvia: a Lei n° 9.099/95 é
posterior à vigência do Código de Proces;o Penal, cujo título atinente aos recursos não sofreu
grandes modificações nos últimos anos. Dai o motivo pelo qual não há qualquer menção às
decisões dos Juizados, o que, no entanto, :-tão impede a possibilidade de interpretação extensiva
do art. 581, incisos XI ou XVI, do CPP (ele art. 92 da Lei n° 9.099/95), que fazem menção
expressa ao cabimento do RESE contra a decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão
condicional da pena, ou que ordenar a su>pensá-J do processo- exatamente o que ocorre com
a suspensão condicional do processo-, eo virtude de questão prejudicial, respectivamente. 131
De todo modo, ainda que se entend: não l-_aver previsão legal de recurso cabível contra a
homologação da suspensão, caso haja ofens<L a direito líquido e certo, quando, por exemplo, o
juiz conceder ex officio o benefício da su,pensáo condicional do processo, procedendo contra
128

STF, 2' Turma, RHC 82.365/SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 27/05/2008, DJe 117 26/06/2008. Eainda: STF, 1' Turma,
HC 85.747/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 21,'06/2005, DJ 14/10/2005; STF, 1' Turma, HC 89.179/RS, Rei. Min.
Carlos Britto, j. 21/11/2006, DJ 13/04/2007.

129

STF, 2' Turma, HC 80.172/AM, Rei. Min. Nelson hbim, j. 06/02/2001, DJ 27/04/2001.

130

Nesse sentido: GOMES, Luiz Flávio. Suspensãc condic.'onal do processo penal: e a representação nas lesões corporais, sob a perspectiva do novo modelo ccmse.1suaJ de justiça criminal. 2' ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997. p. 163.
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No sentido de que cabe RESE contra decis~ que concede, nega ou revoga suspensão condicional do processo: STJ, 5' Turma, REsp 601.924/PR, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 07/11/05; STJ, 5' Turma,
REsp 296.343/MG, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ de 15/09/02; STJ, 6' Turma, REsp 263.544/CE, 6' Turma, Rei. Hamilton Carvalhido, DJu de 19/12/02; STJ, 5' Turr1a, RMS 23.516/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, DJe 03/03/2008.
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a vontade do titular da ação penal (Ministério Público ou querelante), ou quando houver a
imposição de condições em desacordo com o disposto no art. 89, §§ 1° e 2°, nada impede a
impetração de mandado de segurança pela acusação, ou habeas corpus em favor do acusado, e,
ainda, correição parcial.

29.9. Condições da suspensão condicional do processo.
Como dito anteriormente, acolhida a proFosta de suspensão condicional do processo, e
verificada sua legalidade, deve o magistrado receber a peça acusatória e, na sequência, suspender
o processo, submetendo o acusado a um períodc· de prova, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, sob as
seguintes condições:
a) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo: corroborando o objetivo delineado pelo art. 62 da Lei n° 9.099/95 de se buscar, sempre que possível, a reparação dos danos
sofridos pela vítima, o art. 89, § 1°, I, estabelece como condição obrigatória da suspensão condicional do processo a reparação do dano. Esta reparação deve ser providenciada pelo acusado
imediatamente após a homologação da proposta, ou em lapso temporal fixado pelo magistrado,
sendo certo que a omissão injustificada em ress,ucir o prejuízo até o encerramento do período
de prova é causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo (art. 89, § 3°).
Por esse motivo, aliás, é que alguns doutrinadore.; dizem que a e~igência da reparação dos danos
não é requisito para a concessão da suspensão, _-nas sim verdadeira condição para a declaração
da extinção da punibilidade. Evidentemente, q·.1ando o crime não causar danos à vítima, esta
condição não será imposta;
b) proibição de frequentar determinados lugares: é sabido que certos locais, por sua
natureza, finalidade, localização ou tipo de frequência, acabam por favorecer a prática de infrações penais. Por esse motivo, esta condição de•-e ser utilizada para os casos em que a vedação
se mostrar necessária ou conveniente para prevenir a prática de novos ilícitos. Ao aplicar essa
condição, o juiz deve especificar quais lugares nio poderão ser frequentados pelo acusado, sendo
inadmissível a proibição de frequência a determinados locais em termos genéricos;
c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz: ao juiz
não é dado proibir de maneira peremptória que o acusado se ausente da comarca ou que mude
de residência. Na verdade, a condição constante do art. 89, § 1°, Ill, impõe ao acusado o dever
de comunicar ao juízo sua ausência ou a mudança de sua residência, nos mesmos moldes da
condição prevista para a suspensão condicional da pena (CP, art. 78, § 2°, "b");
d) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades: apesar de o art. 89, § 1°, inciso IV, da Lei dos Juizados, fazer menção ao
comparecimento a juízo com periodicidade mensal, doutrina e jurisprudência entendem que se
trata de um limite mínimo, a fim de se evitar condição esdrúxula, como a do comparecimento
diário, o que significa dizer que esse prazo pod~ ser dilatado, de modo a não prejudicar o beneficiário em sua atividade laborativa, notadamente;
e) não instauração de outro processo em virtude da prática de crime ou de contravenção penal: conquanto não conste expressamente do art. 89, § 1°, da Lei n° 9.099/95, o tàto
de o acusado não vir a ser processado por outro crime ou contravenção também figura como
condição legal implícita da suspensão condicional do processo, já que a Lei dos Juizados prevê
a revogação do benefício da suspensão condicional do processo diante da superveniência de tais
circunstâncias (art. 89, §§ 3° c 4°).
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f) outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado: de
acordo com o art. 89, § 2°, da Lei n° 9.099/95, o juiz poderá especificar outras condições a que
fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Com
base no princípio da proporcionalidade, é necessário que essas condições estejam em proporção
com o fato praticado pelo agente e suas condições pessoais (culpabilidade, meios de execução,
motivação e demais circunstâncias do delito). Alguns exemplos podem ser citados: submeter-se a
tratamento de desintoxicação; frequentar cursos de reabilitação de alcoolismo; frequentar curso
de habilitação profissional ou de instrução escolar, etc.
Tais condições não podem excluir ou restringir direitos constitucionais, nem tampouco
permitir a imposição de condições vexatórias ou que atinjam a integridade física ou a dignidade
da pessoa humana. Por esse motivo, já se reconheceu a ilegalidade das seguintes condições: proibição de frequentar cultos religiosos; doação de sangue a cada seis meses; impor a um médico a
obrigação de auxiliar na limpeza de Delegacia de Polícia, etc.
Apesar de não haver consenso, prevalece o entendimento doutrinário de que não é possível
a aplicação de penas restritivas de direitos como condições da suspensão condicional do processo. As condições a serem cumpridas pelo acusado durante o período de prova funcionam como
restrições ao seu comportamento social e não se identificam com as modalidades de sanção
disciplinadas no Código Penal. Referidas condições são predispostas não para punir o acusado,
mas para demonstrar sua autodisciplina e senso de responsabilidade na busca da extinção da
punibilidade, como prova de sua ressocializaçáo, corroborando a desnecessidade de aplicação da
sanção penal. Ademais, é o próprio art. 89, § 2°, da Lei n° 9.099/95, que estabelece a possibilidade de especificação de outras condições, e não de outras penas. Inviável, portanto, a fixação de
penas restritivas de direitos, como a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação
de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana
como condições para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.
Há precedentes da 6a Turma do STJ no sentido de que fere o princípio da legalidade a
imposição de prestação pecuniária como condição para a suspensão condicional do processo. O
§ 2° do art. 89 da Lei n° 9.099/1995 traz a possibilidade de o juiz estabelecer outras condições,
além das elencadas no § 1°, para a concessão do benefício, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Porém, a prestação pecuniária- consistente em pena restritiva de direito,
autônoma e substitutiva- depende de expressa previsão legal para sua imposição, o que a lei supramencionada não o fez. Assim, não sendo a prestação pecuniária requisito expresso para a suspensão condicional do processo, não pode o magistrado fazer tal imposição ao beneficiário. 132
Na jurisprudência, porém, prevalece o entendimento de que não há qualquer óbice à aplicação de penas restritivas de direitos como condições da suspensão condicional do processo.
A 5a Turma do STJ, por exemplo, já teve a oportunidade de asseverar que a fixação de condição
consubstanciada em prestação de serviços comunitários, desde que observados os princípios da
adequação e da proporcionalidade, não configura constrangimento ilegal, não equivalendo à
imposição antecipada de pena. 133
132

STJ, 6ª Turma, HC 222.026/BA, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/03/2012, DJe 09/04/2012.
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STJ, 5ª Turma, HC 152.209/RS, Rei. Min. Felix Fischer, j. 04/03/2010, DJe 12/04/2010. Na mesma linha, entendendo que não há incompatibilidade na imposição de presfação de serviços à comunidade ou de prestação
pecuniária como condição de suspensão condicional do processo: STJ, 5ª Turma, HC 37.502/PE, Rei. Min. Gilson
Dipp, j. 15/02/2005, DJ 07/03/2005; STJ, 5ª Turma, RHC 31.283/ES, Rei. Min. Laurita Vaz, julgado em 11/12/2012.
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Essas condições devem ser fiscalizadas pelo juízo processante, e não pelo juízo da execução
penal. Na hipótese de o acusado morar em ouua comarca, é plenamente possível a expedição
de carta precatória para a fiscalização do cumprimento das condições, que devem ser fixadas
pelo juízo deprecante, após o oferecimento da proposta de suspensão pelo titular da ação penal
especificando as respectivas condições. Essa atribuição por carta precatória da incumbência de
fiscalizar o cumprimento das condições não permite, porém, que o juízo deprecado declare a
extinção da punibilidade, o que deve ser feito pelo deprecante, juízo natural da causa. 134

29.10. Revogação da suspensão condicional do processo.
Nos exatos termos do art. 89, § 3°, da Lei n° 9.099/95, a suspensão será revogada se, no
curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo
justificado, a reparação do dano. O art. 89, § 4°, da Lei n° 9.099/95, por sua vez, estabelece
que a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
Em face da redação dos dois dispositivos legais, entende-se que o primeiro dispositivo legal
cuida das causas de revogação obrigatória da suspensão, ao passo que o segundo versa sobre as
causas de revogação facultativa. Vejamos cada uma delas, separadamente.

29.10.1. Revogação obrigatória.
A suspensão condicional do processo deve ser revogada:
a) se o acusado vier a ser processado por outro crime: parte minoritária da doutrina
entende que, diante da regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência,
não é possível a revogação do benefício em virtude do fato de o agente vir a ser processado pela
prática de outro crime durante o período de prova da suspensão. Logo, diante da notícia de
novo processo pela prática de crime, a solução passa pela prorrogação automática do período de
prova da suspensão condicional do processo, nos exatos termos do art. 81, § 2°, do Código Penal, aplicável subsidiariamente no âmbito dos Juizados com base no art. 92 da Lei n° 9.099/95;
b) se o acusado não efetuar a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo:
tamanha a preocupação da Lei n° 9.099/95 com a reparação dos danos sofridos pela vítima que
o próprio legislador estabeleceu como causa de revogação obrigatória da suspensão condicional
do processo o fato de o autor da infração penal não ter efetuado a reparação do dano. O art. 89,
§ 3°, da Lei n° 9.099/95, ressalva, todavia, a hipótese em que ficar comprovada a existência de
motivo justo que impossibilite a reparação do dano. Exemplificando, se restar comprovado que
o autor do fato encontra-se desempregado, vivenciando precária situação financeira, não há falar
em revogação obrigatória do benefíci() em virtude de não ter efetuado a reparação do dano.

29.1 0.2. Revogação facultativa.
A suspensão condicional do processo pode ser revogada:
É válida e constitucional a imposição, como pressuposto para a suspensão condicional do processo, de prestação de serviços ou de prestação pecuniária, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado e
fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação: STF, 1~ Turma, HC 108.914/RS,
Rei. Min. Rosa Weber, j. 29/05/2012.

134 Com esse entendimento: STJ, 3~ Seção, CC 32.602/PE, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j. 10/04/2002,
DJ 29/04/2002 p. 160. E ainda: STJ, 3ª Seção, CC 83.613/SC, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 12/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 222.
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a) se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção penal: enquanto o fato de o acusado vir a ser processado por outro ccime dá ensejo à revogação obrigatória
do benefício, a superveniência de outro processo criminal pela prática de contravenção penal
figura como causa de revogação facultativa da susper_são condicional do processo;
b) se o acusado descumprir qualquer outra condição imposta: como visto anteriormente, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado, o art. 89, § 2°, da Lei dos
Juizados, permite a especificação de outras condições a q·.:.e fica subordinada a suspensão condicional do processo. Havendo seu descumprimento, a:lgura-se possível a revogação do benefício.

29.11. Extinção da punibilidade.
Expirado o prazo da suspensão sem que o benefício tenha sido revogado, o juiz declarará
extinta a punibilidade (Lei n° 9.099/95, art. 89, § 5°). Este dispositivo deixa claro que o decurso
do período de proYa, por si só, não induz necessariamente à decretação da extinção da punibilidade, que só irá ocorrer após certificado que o acusado nã:> veio a ser processado por outro crime
no curso do prazo ou não efetuou, injustificadamente, a reparação do dano.
Discute-se na doutrina e na jurisprudência acerca da extinção da punibilidade nas hipóteses em que a causa de revogação do benefício ocorre durante o período de prova, porém é descoberta tão somente após o fim do período de prova. Em outras palavras, na hipótese de o fato
ensejador da revogação ocorrer antes do término do período de prova, mas cujo conhecimento
só se tornar público após o fim do referido lapso tempera!, questiona-se: ainda será possível a
revogação do benefício ou o mero decurso do período de prova já daria ensejo à declaração da
extinção da punibilidade?
Corrente minoritária da doutrina entende que, fir_do o período de prova, estará automaticamente extinta a punibilidade, cabendo ao juiz apenas declarar a situação que já existe, ou
seja, o decurso do prazo já teria provocado a extinção da punibilidade, independentemente da
verificação do cumprimento' das condições pactuadas.
Prevalece, entretanto, o entendimento segundo o qual a suspensão condicional do processo
pode ser revogada mesmo após o encerramento do períod:J de prova, caso verificado o descumprimento de alguma condição durante o curso do benefício. e desde que náo tenha sido proferida anterior decisão declaratória extintiva da punibilidilde, p·:>Ís, nesse caso, haveria formação de coisa julgada material, inviabilizando a restauração do processo, sob pena de violação ao quanto disposw
no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Entende-s::, portanto, que a suspensão condicional
do processo é automaticamente revogada se, no período ?robatório, o acusado vem a descumprir
as condições impostas pelo Juízo. Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratória,
não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova. 135
Decorrido o período de prova sem que o acusado ~enha dado causa à revogação do benefício, deve o juiz declarar a extinção da punibilidade, rr.ediante sentença terminativa de mérito,
135

Com esse entendimento: STJ, 5ª Turma, REsp 612.978/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/08/2004, DJ 06/09/2004
p. 301. E ainda: STF, 2• Turma, HC 97.527/MG, Rei. 1\/.in. Eller Grade, j. 16/06/2009, DJe 121 30/06/2009. Na
mesma linha: STF, 2ª Turma, HC 84.654/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 31/10/2006, DJ 01/12/2006; STJ, s•
Turma, REsp 770.646/RS, Rei. Min. Felix Fischer, j. 17/08/2006, DJ 02/10/2006 p. 305; STF, Pleno, AP 512, Rei.
Min. Ayres Britto, j. 15/03/2012, DJe 77 19/04/2012; STJ, 6ª Turma, HC 208.497/RS, Rei. Min. Assusete Magalhães, j. 11/12/2012.
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que pode ser impugnada pela acusação mediante mterposição de recurso em sentido estrito
(CPP, art. 581, VIII, aplicável no âmbito dos Juizad:>,c com base no art. 92 da Lei n° 9.099/95).

29.12. Suspensão condicional do processo em crimes ambientais.
Preocupado com a reparação do dano ambiemal, o art. 28 da Lei n° 9.605/98 estabelece
que a suspensão condicional do processo também é aplicável aos crimes de médio potencial
ofensivo nela definidos, com as seguintes modificaç~s:
I- a declaração de extinção de punibilidade, d:: que trata o art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95,
dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvados os casos de absoluta e comprovada impossibilidade: assim, ainda =~.ue o prazo da suspensão condicional do
processo já tenha se expirado, sem qualquer causa d~ ~evogação, o juiz só poderá declarar extinta
a punibilidade após a juntada aos autos do laudo de constatação evidenciando a completa reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade de fazê-lo.
Em se tratando de crimes ambientais, essa imFossibilidade de reparação do dano ambiental
pode ocorrer em duas situações: a) quando o dan:> for incomensurável, atingindo proporções
incalculáveis (irreparabilidade do dano ambiental!; b) quando o acusado insolvente não tiver
condições de proceder à reparação do dano ambiental. 136

li - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação,
o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo de 4 (quatro) anos,
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição: como se percebe, caso a
reparação do dano ambiental tenha sido incomple~a, a Lei n° 9.605/98 impõe a prorrogação
da suspensão do proces~o, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos - quatro anos, que representa o
máximo previsto no art. 89, caput, da Lei n° 9.09'0:/95, acrescidos de mais 1 (um} ano-, em que
se computa, naturalmente, o período de prova inio:ialmente cumprido (dois ou quatro anos};
III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições de proibição de frequenrar
determinados lugares, de se ausentar da comarca sem autorização do juiz e de comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades: por força
da Lei no 9.099/95, não corre a prescrição durantt o prazo de suspensão do processo (art. 89,
§ 6°). Logo, durante o lapso temporal perrinenre à prorrogação do período de prova, o prazo
prescricional também permanece suspenso, poréo não se aplicam as condições do art. 89, § 1°,
incisos li, Ili e IV, da Lei n° 9.099/95, já que a raz~o de ser da prorrogação do período de prova
não é mais a apreciação do comportamento social :lo acusado, mas sim a integral reparação do
dano ambiental;
IV- findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constataçào
de reparação do dano ambiental, podendo, confo~oe seu resultado, ser novamente prorrogado o
período de suspensão, até o máximo previsto no iaciso li do art. 28 da Lei n° 9.605/98, observado o disposto no inciso III. Portanto, caso o laudo de constatação conclua pela integral reparação do dano ambiental, deve o juiz declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 89, § 5°,
da Lei n° 9.099/95. Lado outro, subsistindo a incompleta reparação do dano ambiental, o prazo
de suspensão do processo deve ser novamente prcrrogado. Nesse caso, aplica-se o mesmo regime

136
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No sentido de que, para que o réu possa ser dispens.3do de cumprir tal obrigação, a impossibilidade do adimplemento da reparação do dano deve ser demonstrod3 mediante prova segura e convincente: STJ, 5' Turma,
HC 30.459/SC, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 28/09/2004, D. 18/10/2004 p. 304.
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jurídico da prorrogação anterior, vale dizer, observância do limite temporal máximo de 5 (cinco)
anos, e dispensa das condições do art. 89, § 1°, incisos II, III e IV, da Lei n° 9.099/95.
V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade
dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. O art. 28, inciso V, da Lei n° 9.605/98, prevê que, findo o
prazo máximo de prorrogação- 10 (dez) anos-, deve ser elaborado um terceiro e derradeiro laudo de constatação da reparação do dano ambiental: comprovada a integral reparação do dano
ambiental, deve o juiz declarar a extinção da punibilidade (Lei n° 9.099/95, art. 89, § 5°); se,
todavia, restar incompleta a reparação do dano ambiental, incumbe ao juiz avaliar se o acusado
adotou todas as medidas necessárias para alcançar a integral reparação do dano, caso em que
deve o magistrado reconhecer extinta a punibilidade, ainda que não tenha havido a restauração do meio ambiente lesado. Lado outro, se ficar evidenciado que o acusado não empreendeu
esforços suficientes para promover a integral reparação do dano ambiental, deve o juiz revogar
a suspensão e retomar o curso normal do processo, já que a Lei n° 9.605/98 não autoriza uma
terceira prorrogação do período de prova.
Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver

iniciada.

30. CARÁTER RETROATIVO DA LEI No 9.099/95.
De acordo com o art. 90 da Lei n° 9.099/95, as disposições da Lei dos Juizados Especiais
Criminais não seriam aplicáveis aos processos penais cuja instrução já estivesse iniciada. À época em que a referida Lei entrou em vigor (26/11/95), muito se discutiu acerca da possibilidade
de o art. 90 da Lei n° 9.099/95 restringir a aplicação da referida lei aos processos penais cuja
instrução já estivesse em curso.
Sem dúvida alguma, trata-se, a Lei n° 9.099/95, de norma processual híbrida ou mista,
porquanto reúne disposirivos de natureza genuinamente processual e de natureza material. De
fato, no tocante ao procedimento sumaríssimo ali previsto, fica evidente que se aplica o art. 2°
do CPP, já que se trata de norma genuinamente processual.
Não obstante, não se pode perder de vista que a Lei n° 9.099/95 também introduziu no
ordenamento jurídico institutos despenalizadores que produzem nítidos reflexos no exercício do
jus puniendi, tais como a composição civil dos danos, a transação penal, a exigência de representação para os crimes de lesão corporal leve c lesão corporal culposa e a suspensão condicional
do processo. A título de exemplo, basta pensar que o cumprimento das condições fixadas na
proposta de suspensão condicional do processo acarreta a extinção da punibilidade (Lei n°
9.099/95, art. 89, § 5°). Na mesm"a linha, a composição civil dos danos é causa de renúncia ao
direito de queixa ou representação (Lei n° 9.099/95, art. 74, parágrafo único).
Diante dessa natureza mista da Lei no 9.099/95, o Supremo Tribunal Federal acabou por
concluir que as normas de direito penal nela inseridas que tenham conteúdo mais benéfico aos
réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5°, XL, da Constituição
federal. Assim, conferiu interpretação conforme ao art. 90 da Lei 9.099/1995 para excluir de sua
abrangência as normas de direito penal mais favoráveis ao réu contidas na citada lei. 137
137

STF, Pleno, ADI1.719-9, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/06/2007, DJe 72 02/08/2007.
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Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído
pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999) "'

31. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/95 NA JUSTIÇA MILITAR.
De acordo com o art. 90-A da Lei n° 9.099/95, acrescentado pela Lei n° 9.839/99, as disposições da Lei dos Juizados não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Ao suprimir a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados no âmbito da
Justiça Militar, fica evidente que a Lei n° 9.839/99 tem natureza processual material, ou seja,
cuida-se de norma que, embora disciplinada em diploma processual penal, produz reflexos no
ius libertatis do agente, pois priva o agente do gozo de institutos despenalizadores como a composição civil dos danos, a transação penal, a representação nos crimes de lesão corporal leve e
culposa e a suspensão condicional do processo.
Como consequência, o critério de direito intertemporal a ser aplicado não é o da aplicação
imediata da norma processual (tempus regit actum), constante do art. 2° do CPP, mas sim o critério da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Assim, como a lei tem natureza nitidamente
gravosa, pois priva o autor de crime militar da incidência dos institutos despenalizadores da
Lei dos Juizados, há de se concluir que o art. 90-A só se aplica aos crimes militares cometidos a
partir do dia 28 de setembro de 1999, data da vigência da Lei n° 9.839/99. 138
Na visão dos Tribunais Superiores, o art. 90-A sempre foi considerado válido à luz da
Constituição Federal, daí por que não se admitia a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Militar.
Recentemente, porém, o Supremo Tribunal Federal sinalizou no sentido de uma possível
mudança de entendimento. De fato, ao apreciar o HC 99.743/RJ, o Plenário da Suprema Corte
considerou constitucional a vedação da aplicação da Lei n° 9.099/95 aos crimes militares cometidos por militares. Na visão do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099/95 merece o mesmo enfoque
que vem sendo aplicado em relação à Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06), que prevê a não
incidência da Lei dos Juizados Especiais quanto aos crimes que envolvem violência doméstica.
Concluiu não haver campo para se flexibilizar, seja com a suspensão do processo, seja com a
suspensão condicional da pena, a prática de crime militar por militares, sob pena de enfraquecimento da tutela da hierarquia e da disciplina, pilares maiores das instituições militares. 139
Não obstante, segundo os Ministros Luiz Fux, Ayres Britto e Celso de Mello, caso o crime
militar seja cometido por civil, afigura-se possível a aplicação dos institutos despenalizadores
previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Isso porque, em tempos de paz, os civis não
estão sujeitos à hierarquia e à disciplina militar. Logo, o critério que justifica a não aplicação da
Lei n° 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar não seria aplicável aos civis. De mais a mais, na
medida em que há crimes militares que possuem figuras assemelhadas no âmbito da legislação
comum, onde seria possível a aplicação da Lei n° 9.099/95, não haveria qualquer critério razoável a justificar a não incidência da Lei dos Juizados ao crime militar cometido por civil pelo
simples fato de se tratar de crime militar.·
138

Com esse entendimento: STF, 1~ Turma, HC 79.390/RJ, Rei. Min. limar Galvão, j. 19/10/1999, DJ 19/11/1999. E
ainda: STJ, 6~ Turma, AgRg no HC 60.081/SP, Rei. Min. Nilson Naves, DJe 26/05/2008.
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STF, Pleno, HC 99.743/RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2011.
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Exemplificando, possamos pensar na prática de um crime de desacato: se cometido contra um policial federal, admite-se a concessão da transação penal perante o Juizado Especial
Federal, porquanto referido delito não possui pena máxima superior a 2 (dois) anos. Se cometido contra um policial civil ou militar, também será possível o oferecimento da proposta
de transação perante o Juizado Estadual, já que a competência para tais crimes será da Justiça
Comum Estadual. Porém, se praticado contra um Militar das Forças Armadas, não seria possível a concessão de tal benefício, haja vista o disposto no art. 90-A da Lei n° 9.099/95. Como
se percebe, não há nenhum critério razoável que justifique esse tratamento desigual, até mesmo
se considerarmos que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina. Portanto, afigura-se
possível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n° 9.099/95 aos crimes militares
cometidos por civis, valendo lembrar que civis só podem ser processados e julgados pela prática
de crimes militares perante a Justiça Militar da União, haja vista que, ao tratar da competência
da Justiça Militar dos Estados, a Constituição Federal restringiu sua competência ao processo e
julgamento dos militares dos Estados (CF, art. 125, § 4°). 140
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta
dias, sob pena de decadência.

32. REPRESENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
Se, em regra, a representação funciona como condição especÍfica da ação penal, não se
pode perder de vista que, caso o processo já esteja em andamento, e a lei passe a condicionar seu
prosseguimento ao implemento da representação, esta funcionará, na verdade, como condição
de prosseguibilidade. Nesse contexto, segundo o art. 91 da Lei n° 9.099/95, nos casos em que a
Lei dos Juizados passara a exigir representação para a propositura da ação penal pública (lesão
corporal leve e lesão corporal culposa), o ofendido ou seu representante legal devia ser imimado
para oferecê-la no prazo de 30 (trima) dias, sob pena de decadência.
Como se percebe pela leitura do referido dispositivo, em relação aos processos pertinentes
aos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa que estavam em andamento quando
a Lei dos Juizados Especiais Criminais entrou em vigor (26/11195), a representação funcionou
não como uma condição específica de procedibilidade, mas sim como uma condição de prosseguibilidade, porquanto a lei condicionou o prosseguimenro do processo ao implemento da
representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência.'"
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disp:Jsições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no
que não forem incompatíveis com esta Lei.
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Chamamos a atenção do leitor para o julgamento da ADPF n2 289, ora em trâmite perante o STF, que tem como
objetivo o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis pela prática de crimes militares em tempo de paz.
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À época da entrada em vigor da Lei n2 9.099/95, o STJ entendeu que, esgotados os meios de procura pessoal do
ofendido para o oferecimento da representação, nos moldes do preconizado nos arts. 88 e 91 da Lei 9.099/95,
devia ser determinado o sobrestamento do feito, aguardando-se a prescrição da pretensão punitiva ou o seu
eventual comparecimento, sendo inadmissfvel, nesses casos, a citação editalfcia: STJ, 5• Turma, REsp 150.811/
DF, Rei. Min. Jorge Scartezzini, j. 14/09/1999, DJ 25/10/1999 p. 115.
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33. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL E DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS.
Como é cediço, diante do silêncio da legislação especial acerca de determinada matéria,
aplica-se, subsidiariamente, o quanto disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal.
Daí dispor o art. 12 do CP que as regras gerais do diploma penal são aplicáveis aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispus~' de modo diverso.

34. DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS.
CAPITULO IV- DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS
Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sl>t~ma de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua orga-

nização, composição e competência.

34.1. Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Ao se referir aos Juizados Especiais Criminais, a própria Constituição demonstra que sua
criação depende de intervenção do legislador. De fato, o art. 98, inciso I, da Carta Magna,
dispõe que "A União, no Distrito Federal e Territórios, e os Estados criarão cs juizados especiais
(... )". Na mesma linha, o art. 1° da Lei nc 9.099/95 prevê que "os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, ;;:ráo criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliaç3:o, processo, julgamento e execução nas causas de sua
competência".
Em consonância com tais disposit>ms, o art. 93 da Lei n° 9.099/95 dispõe que Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juiz.ados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência. Como se pode notar, devido à importância dos Juizados Criminais,
pensados para o processo e julgamento das infrações de menor potencial o~ensivo, também se
faz necessária a criação de um sistema, o que significa dizer que suas metas seu funcionamento e sua organização devem ser suFervisionados por um Conselho Superior, cuja organização,
composição e competência também devem ser regulamentados por leis estaduais. A título de
exemplo, o Sistema de Juizados Es?cci;;.i5 toi criado e regulamentado no Estado de São Paulo
pela Lei Complementar n° 851/98.
O art. 93 deixa claro que a Lei Estadual só poderá dispor sobre a orgar_ização, composição
e competência do Sistema de Juizados E.;peciais Cíveis e Criminais. Destarte, afigura-se inviável que as leis estaduais definam a competência dos Juizados, porquanto td matéria escapa da
competência legislativa dos Estados-mEmbros, já que compete à União legislar privativamente
sobre direito processual (CF, art. 22, C.' 41
Art. 94. Os serviços de cartório pooer3o ser prestados, e as audiências real zadas fora da sede
da Comarca, em bairros ou cidade~. a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos,
de acordo com audiências previamente anunciadas.
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No sentido de que os critérios de identifka;ão das infrações de menor potencial ofensivo, a serem confiados
aos Juizados Especiais, constitui matéria de Direito Processual, da competência legisJativa privativa da União:
STF, Pleno, ADI1.807 MC/MT, Rei. t.lin. Senjlveda Pertence, j. 23/04/1998, DJ 05/06/1998.
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34.2. Deslocamento dos Juizados para bairros ou cidades pertencentes à mesma Comarca.
Em consonância com os critérios orientadores dos Juizados Especiais Criminais- oralidade, informalidade, economia processual e celeridade-, o art. 94 da Lei n° 9.099/95 dispõe que
os serviços de cartório e as audiências poderão ser realizados fora da sede da comarca, em bairros
ou cidades a ela pertencentes. Esta possibilidade de deslocamento do local da prática dos atos
processuais atende à garantia insculpida no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, que dispõe
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Para tanto, deverão ser utilizadas instalações de prédios públicos, não necessariamente
pertencentes ao próprio Poder Judiciário (v.g., faculdades). Aliás, no âmbito do Estado de São
Paulo, esse Juizado Itinerante é composto por dois trailers, que visitam bairros da cidade com
endereços pré-estabelecidos facilitando o acesso da população à Justiça. Um dos veículos é utilizado para fazer o atendimento e o outro retoma ao local cerca de um mês depois para realizar
as audiências agendadas.
Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no
prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei.
Parágrafo único. No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão criados
e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos
existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. (Redação dada pela
Lei nQ 12.726, dé 2012)

34.3. Criação dos Juizados Especiais.
Em dispositivo de duvidosa constitucionalidade, já que à União não compete estabelecer
prazos para a prática de atos pelos Estados-membros, o art. 95 da Lei dos Juizados dispõe que os
Estados, Distrito Federal e Territórios deverão criar e instalar os Juizados Especiais no prazo de 6
(seis) meses, a contar da vigência da Lei n° 9.099/95, que se deu no dia 26 de novembro de 1995.
A despeito dos termos imperativos usados pelo dispositivo em questão- os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de 6 (seis) meses- o
dispositivo foi interpretado pela doutrina no sentido de que não se tratava de obrigação imposta
pela União aos Estados, sob pena de violação aos arts. 96, I, a, e 125, § 1°, ambos da CF, que
atribui competência aos estados-membros para organizar sua justiça. Considerando-se que compete à União a disciplina do direito processual, nos termos do art. 22, I, da CF, considerou-se
possível que ela criasse normas que visam apenas influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais
locais, exatamente o que foi feito pelo art. 95, caput, da Lei n° 9.099/95.

34.4. Juizados Especiais Itinerantes.
Com vigência em data de 17 de outubro de 2012, a Lei n° 12.726/12 acrescentou um parágrafo único ao art. 95 da Lei n° 9.099/95, com a seguinte redação: "No prazo de 6 (seis) meses,
contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que
deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor
concentração populacional". Inserido no Capítulo que trata das disposições finais comuns .da
Lei n° 9.099/95, depreende-se que a criação desses Juizados Especiais Itinerantes poderá ocorrer
tanto no âmbito cível como no âmbito criminal.
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Nos mesmos moldes do art. 95, caput, da Lei n° 9.099/95, apesar dos termos imperativos
usados pelo dispositivo em questão- os Juizados Especiais Itinerantes serão criados e instalados
no prazo de 6 (seis) meses -, não se trata de obrigação imposta pela União aos Estados, já que
incumbe a cada Estado-membro dispor sobre sua própria organização judiciária (CF, arts. 96,
I, a, e 125, § 1°). Aliás, a elaboração de sugestão, mediante lei federal, para criação de órgãos
jurisdicionais especializados no âmbiro estadual, não é algo inédrto. Nesse sentido, basta ver
os exemplos dos arts. 145 do ECA e 70 do Estatura do Idoso. Considerando-se que compete à
União a disciplina do direito processual, nos termos do art. 22, I, da CF, é plenamente possível
que ela crie normas que visam influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais locais. Portanto, a
Lei n° 12.726/12 não criou os Juizados Especiais Itinerantes, apenas faculrou sua criação para
dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional, objetivando, assim, conferir à matéria tratamento uniforme, especializado
e célere, em todo território nacional.
Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação.

34.5. Vigência da Lei n° 9.099/95.
A Lei n° 9.099/95 estabeleceu uma vacatio legis de 60 (sessenta) dias para a sua vigência.
Como a publicação da Lei ocorreu em 27 de setembro de 1995, sua vigência se deu em data
de 26 de novembro de 1995.
Art. 97. Ficam revogadas a Lei n2 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de novembro
de 1984.
Brasília, 26 de setembro de 1995; 1742 da Independência e 1072 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.9.1995

34.6. Revogação expressa das Leis 4.611/65 e 7.244/84.
A Lei n° 4.6!1/65, que introduziu no nosso ordenamento jurídico o processo judicialiforme (ou procedimento de ofício), permitindo que um processo penal tivesse início por meio de
portaria expedida pela autoridade judiciária, foi expressamente revogada pelo art. 97 da Lei
n° 9.099/95. Aliás, mesmo antes do advento da Lei dos Juizados, grande parte da doutrina já
entendia que esse procedimento judicialiforme, outrora previsto no art. 26 e na antiga redação
do art. 531 do CPP, não fora recepcionado pela Constituição Federal, já que seu art. 129, I, outorga a titularidade da ação penal pública ao Ministério Público. O art. 97 da Lei n° 9.099/95
também revogou expressamente a Lei n° 7.244/84, que disciplinava os Juizados de Pequenas
Causas (Cíveis).
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LEI No 9.613/98
LAVAGEM DE DINHEIRO
Lei n2 9.613/98
(Redação original)

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

CAPÍTULO I
DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO
DE BENS, DIREITOS E VALORES

CAPÍTULO I
DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO
DE BENS, DIREITOS E VALORES

Art. 12 Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

Art. 12 Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, dire:a ou indiretamente, de infração penal.

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
ou drogas afins;

1- (revogado);

11- (revogado);

11- de terrorismo e seu financiamento;

111- (revogado);

111- de contrabando ou tráfico de armas, munições
ou material destinado à sua produção;

IV- (revogado);

IV- de extorsão mediante sequestro;
V -contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
de qualquer vantagem, como condição ou preço para
a prática ou omissão de atos administrativos;

V- (revogado);
VI- (revogado);
VIl- (revogado);
VIII- (revogado)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

VI- contra o sistema financeiro nacional;
VIl- praticado por organização

c~iminosa.

VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C
e 337-D do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- Código Penal).
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.

1. HISTÓRICO DA LEI No 9.613/98.
A Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas foi celebrada em Viena em data de 20 de dezembro de 1988, entrando em vigor
internacional em 11 de novembro de 1990. A origem da citada convenção guarda relação com a
preocupação dos Estados signatários com a magnitude e a crescente tendência da produção, da
demanda e do tráfico ilícito de entorpecentes e de mbstàncias psicotrópicas, que representam uma
grave ameaça à saúde e ao bem-estar dos seres humanos e que têm efeitos nefastos sobre as bases
econômicas, culturais e políticas da sociedade. Origina-se, também, do reconhecimento dos vínculos existentes entre o tráfico ilícito e outras atividades criminosas organizadas, a ele relacionadas,
que minam as economias lícitas e ameaçam a estabilidade, a segurança e a soberania dos Estados.
Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis rendimentos financeiros e grandes fortunas que permitem às organizações criminosas transnacionais ·invadir, contaminar e
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corromper as estruturas da Administração Pública, :u atividades comerciais e financeiras lícitas
e a sociedade em todos os seus níveis, decidiu-se privar as pessoas dedicadas ao tráfico de drogas
do produto de suas atividades criminosas e eliminar, pois, o principal incentivo a essa atividade.
De certa forma, evidenciada a ineficácia do Direito Penal em coibir a atividade primária de
tráfico de drogas, a criminalização da lavagem de capitais surge, então, como importante meio
de se controlar os fluxos financeiros provenientes daquela atividade ilícita. Afinal de contas, para
o crime organizado, o dinheiro em espécie representa grave entrave, em virtude do volume físico
que ocupa, além das suspeitas que desperta em operações de valor elevado. Surge exatamente daí
a necessidade de lavagem desse capital, criando para o Estado a oportunidade de identificar a
origem criminosa desses valores, adotando medidas :ie modo a impedir seu aproveitamento pelo
crime organizado ou mesmo inserção na economia legal, com disfarce de licitude.
O Brasil ratificou a Convenção das Nações L:nidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes em 26 de junho de 1991 (Decreto 154/91), ccmprometendo-se a criminalizar a lavagem
de capitais oriunda do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, inicialmente, ampliado o rol dos
crimes antecedentes, a exemplo de outras legislaçõe'. A coordenação do Projeto Legislativo da
Lei 9.613/98 ficou a cargo de Nelson Jobim e a comi5são foi composta por Francisco de Assis de
Toledo, Miguel Reale Jr., Vicente Greco Filho e René Ariel Dotti.

1.1. Lei n° 12.683/12: a necessidade de se tornar mais eficiente a persecução
penal dos crimes de lavagem de capitais.
Quando a Lei no 9.613/98 entrou em vigor em 4 de março de 1998, para além do crime de
tráfico de entorpecentes, constavam dos incisos do art. 1° outras infrações penais, quais sejam:
o terrorismo, o contrab;mdo ou tráfico de armas, a extorsão mediante sequestro, crimes contra
a Administração Pública, contra o sistema financeiro nacional e aqueles praticados por organização criminosa. Posteriormente, por força da Lei n° 10.467/02, foi acrescentado o inciso VIII
ao art. 1° da Lei n° 9.613/98, inserindo no rol taxativo das infrações antecedentes os crimes
praticados por particular contra a administração pública estrangeira.
Com o passar dos anos, ficou evidenciada a n<!cessidade de aprimoramento da legislação
pátria, já que a persecução penal em relação a es>es delitos no território nacional não vinha
surtindo o efeito desejado. Daí a própria justifi::dva das alterações produzidas pela Lei n°
12.683112, cujo principal objetivo foi o de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes
de lavagem de dinheiro.
De fato, o relatório da última avaliação do Erasil pelo Grupo de Ação Fiannceira Internacional (GAFI) -organismo internacional criado em 1989 pelos países membros do G7 com o
propósito de desenvolver e promover uma respo~ ta internacional para combater a lavagem de
dinheiro-, apresentado em junho de 20ll, apontou inúmeras críticas: a) poucas condenações
finais por lavagem de capitais; b) problemas sistemicos no sistema judicial dificultam seriamente
a capacidade de se obter condenações finai~ e pena>: c) falta de responsabilização civil ou administrativa direta às pessoas jurídicas por crimes de ~<..vagem de dinheiro; d) número de confiscos
muito baixo, dado o tamanho da economia e o risco de lavagem de dinheiro; e) os sistemas de
gerenciamento de ativos são deficientes, o que de?~ecia os bens apreendidos; f) a não colocação
de advogados, tabeliães, outras profissões jurídicas independentes, contadores, prestadores de
serviços de assessoria e consultoria de empresas e corretores de imóveis como pessoas físicas
como pessoas obrigadas a comunicar operações suspeitas; g) as instituições financeiras não são
expressamente proibidas de estabelecer ou manter relações de correspondência bancária com
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bancos de fachada; h) estatísticas insuficientes sobre investigações, denúncias e condenações
por lavagem de capitais, bem como sobre o número de casos e os valores dos bens confiscados.
Objetivando tornar mais eficiente a persecução penal em relação a esses delitos e sanar
algumas dessas críticas apontadas pelo GAFI, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei n°
12.683/12, que representa um novo marco legal no combate à lavagem de capitais. Ao alterar a
Lei n° 9.613/98, esse diploma busca incorporar ao ordenamento jurídico pátrio recomendações
internacionais acerca do assunto. Grosso modo, foram 3 (três) as principais mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12:
a) supressão do rol taxativo de crimes antecedentes: para além de revogar os incisos I a
VIII do art. 1° da Lei n° 9.613/98, pondo fim ao rol taxativo de infrações antecedentes, a Lei n°
12.683/12 alterou a redação do caputdo art. 1°, que passou a prever que a lavagem de capitais
estará caracterizada quando houver a ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores,
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, o que significa dizer que, doravante,
roda e qualquer infração penal - crime ou contravenção penal - poderá figurar como antecedente da lavagem de capitais;
b) fortalecimento do controle administrativo sobre setores sensíveis à reciclagem de capitais;
c) ampliação das medidas cautelares patrimoniais incidentes sobre a lavagem de capitais e
sobre as infrações antecedentes, além da regulamentação expressa da alienação antecipada, que
rem o objetivo precípuo de assegurar a preservação do valor dos bens constritos.

2. A EXPRESSÃO "LAVAGEM DE DINHEIRO".
A expressão "lavagem de dinheiro" tem origem nos Estados Unidos (money laundering), a
partir da década de 1920, quando lavanderias na cidade de Chicago teriam sido utilizadas por
gangsters para despistar a origem ilícita do dinheiro. Assim, por intermédio de um comércio
legalizado, buscava-se justificar a origem criminosa do dinheiro arrecadado com a venda ilegal
de drogas e bebidas. 1
Em alemão, são utilizadas as expressões Geldwaschen ou Geldwiischerei; em francês, blanchiment d 'argent; em espanhol, blanqueo de capitales e lavado de dinero; em Portugal, fala-se em
branqueamento; na Itália, riciclaggio di denaro sporco.
No Brasil, segundo a Exposição de Motivos 692, de 18.12.1996, publicada no Diário do
Senado Federal, de 25.11.1997, o legislador optou pelo nomen iuris "crimes de 'lavagem' ou
ocultação de bens, direitos e valores" por dois motivos: a) o termo "lavagem de dinheiro" estaria
consagrado no glossário das atividades financeiras e na linguagem popular, em consequência de
seu emprego internacional (money laundering); b) o termo "branqueamento" sugeriria a inferência racista do vocábulo, motivando estéreis e inoportunas discussões.
À evidência, a expressão "lavagem" não constitui o ato de lavar o dinheiro utilizando-se
água e produtos químicos. A metáfora simboliza, na verdade, a necessidade de o dinheiro sujo,
cuja origem corresponde ao produto de determinada infração penal, ser lavado por várias formas
na ordem econômico-financeira com o objetivo de conferir a ele uma aparência lícita (limpa),
sem deixar rastro de sua origem espúria. 2
Stessens, Guy. Money /aundering. A new internationallaw enforcement model. Cambridge: Cambridge Studies
in lnternational and Comparative Law, 2000. p. 82-B3.
BARROS, Marco Antônio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por
artigo, à Lei nº 9.613/98. 3~ ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 47.
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3. CONCEITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
Segundo Marco Antônio de Barros, "lavagem é o método pelo qual uma ou mais pessoas,
ou uma ou mais organizações criminosas, processam os ganhos financeiros ou patrimoniais obtidos com determinadas atividades ilícitas. Sendo assim, lavagem de capitais consiste na operação financeira ou transação comercial que visa ocultar ou dissimular a incorporação, transitória
ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país, de bens, direitos ou valores que,
direta ou indiretamente, são resultado de outros crimes, e a cujo produto ilícito se pretende dar
lícita aparência". 3
Por sua vez, Rodolfo Tigre Maia conceitua a lavagem de capitais "como o conjunto complexo de operações, integrado pelas etapas de conversão (placement), dissimulação (layering) e
integração (integration) de bens, direitos e valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos
oriundos da prática de aros ilícitos penais, mascarando esta origem para que os responsáveis
possam escapar da ação repressiva da Justiça". 4
Em síntese, a lavagem de capitais é o aro ou o conjunto de aros praticados por determinado
agente com o objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma
infração penal. Não se exige, para a caracterização do crime, um vulto assustador das quantias
envolvidas, nem tampouco grande complexidade das operações transnacionais para reintegrar
o produto delituoso na circulação econômica legal, do mesmo ou de outro país. Apesar de ser
muito comum a utilização do sistema bancário e financeiro para a prática da lavagem de capitais, esta pode ser levada a efeito em outras áreas de movimentação de valores e riquezas (v.g.,
agronegócio, construtoras, igrejas, importação e exportação de bens, loterias, bingos, etc.).

4. GERAÇÕES DE LEIS DA LAVAGEM DE CAPITAIS.
Logo após a Convenção de Viena, as primeiras leis que incriminaram a lavagem de capitais
traziam apenas o tráfico ilícito de drogas como crime antecedente, razão pela qual ficaram conhecidas como legislações de primeira geração.
Nos países que adotaram essa sistemática, constatou-se que a lavagem de capitais também estava sendo utilizada para dissimular a origem de valores obtidos com a prática de outras infrações
penais além do tráfico de drogas. Em virtude da relevância de se coibir a movimentação financeira
do produto financeiro de outros delitos, também considerados graves, houve, então, uma ampliação do rol dos crimes antecedentes (numerus clausus), dando origem, assim, às legislações de segunda
geração. Nessa geração se incluía a Lei 9.613/98, pelo menos quando entrou em vigor em 4 de março de 1998, porquanto referida Lei havia alargado a lavagem para outros crimes antecedentes além
do tráfico de drogas, sob o seguinte fundamento: "Embora o narcotráfico seja a fonte principal das
operações de lavagem de dinheiro, não é sua única vertente. Existem outros ilícitos, também de
especial gravidade, que funcionam como círculos viciosos relativamente à lavagem de dinheiro e à
ocultação de bens, direitos e valores" (Exposição de Motivos, n° 21).
Apesar de grande parte da doutrina se referir à redação original da Lei n° 9.613/98 como
espécie de legislação de segunda geração, parte minoritária sustentava que a fixação dos crimes
3

Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas - com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São

4

Lavagem de dinheiro - lavagem de ativos provenientes de crime - Anotações às disposições criminais da

Paulo: Ed. RT, 2004. p. 92.
Lei 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 53.
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antecedentes era feita por meio de um critério misto. Isso porque, em sua redação original, a
Lei n° 9.613/98 estabelecia um rol fechado de tipos penais cujo cometimento poderia gerar
bens passíveis de lavagem de capitais, com uma abertura extensiva no inciso VII do art. 1°, que
admitia que qualquer crime praticado por meio de organização criminosa poderia dar origem a
produtos laváveis. Essa posição minoritária perdeu força com a decisão proferida pelo Supremo
no julgamento do HC 96.007/SP, no qual restoc. assentado que o conceito de organizações criminosas não poderia ser extraído da Conven•rãc de Palermo, sob pena de lesão ao disposto no
art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal. Ora, se o próprio Supremo assentou que não havia
definição de organizações criminosas no ordenamento pátrio, pelo menos até o advento da Lei
n° 12.694/12 (art. 2°), depreende-se que a Lei n° 9.613/98 era sim uma legislação de segunda
geração, porquanto sobravam como infrações antecedentes apenas aquelas listadas nos demais
incisos de seu art. 1°.
Finalmente, as legislações de terceira geração, como a espanhola, consideram que qualquer
crime grave pode figurar como delito antecede:1te da lavagem de capitais. Na Argentina, por
exemplo, qualquer delito também pode figurar como infração precedente.
Reside aí, sem dúvida alguma, a principal dteração produzida pela Lei n° 12.683/12. Para
além de revogar os incisos I a VIII do art. 1° d1 Lei n° 9.613/98, a Lei n° 12.683/12 também
alterou a redação do art. 1°, caput, art. 1°, § [ 0 , e art. 1°, § 2°, I, todos da Lei n° 9.613/98, que
passou a prever que a lavagem de capitais estará caracterizada quando houver a ocultação ou
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Como se percebe, seguindo a tendência internacional de progressiva ampliação da abrangência da lavagem de capitais, houve a supressio do rol taxativo de crimes antecedentes, figurando, em seu lugar, a expressão "infração pend", que, doravante, passa a abranger até mesmo
as contravenções penais (v.g., jogo do bicho). Como a lei não estabelece qualquer restrição, as
infrações penais podem ser d~ qualquer espécie, aí incluídos crimes de natureza comum, eleitorais, militares, contra a ordem tributária, etc
Há, na verdade, uma única condição paa que esse delito-base possa figurar como antecedente da lavagem de capitais, a de que se trata de infração produtora, ou seja, aquela capaz de
gerar bens, direitos ou valores passíveis de mascaramento. De fato, se da infração antecedente
não resulta qualquer proveito econômico, não há bens, direitos ou valores que possam ser objeto
de ocultação. A título de exemplo, o crime de pre\'aricação previsto no art. 319 do CP não pode
figurar como antecedente da lavagem de capitais porquanto o móvel do agente é tão somente
a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Logo, como a prática desse delito é incapaz de
produzir, direta ou indiretamente, ativos ilícitos, revela-se inviável qualquer tipo de ocultação
ou dissimulação.
Sem embargo de entendimento em sen:id:> contrário, parece-nos que andou mal a Lei n°
12.683112 ao permitir que toda e qualquer infração penal possa figurar como antecedente da
lavagem de capitais, independentemente de sua gravidade. Melhor teria andado nosso legislador
se tivesse adotado o mesmo critério da Convenção de Palerma, que demanda a existência de
crimes antecedentes de alguma gravidade, ir.dicando como standard aqueles cuja pena máxima
não seja inferior a 4 (quatro) anos. Ora, a depender do caso concreto, uma contravenção penal
ou até mesmo uma infração de menor poter.cial ofensivo, cujas penas são menos severas exatamente em virtude de sua menor lesividade, p·Jdem vir a funcionar como antecedente da lavagem
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de capitais, o que claramente vem de- enccntro ao princípio da proporcionalidade, já que haverá
a aplicação de uma pena muito mais severa pela lavagem- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos,
e multa- do que aquela prevista para o próprio delito-base que se almeja coibir.

5. FASES DA LAVAGEM DE CAPITAIS.
Para encobrir a origem ilícita dos lu·:ros, evitando-se uma associação direta deles com a
infração antecedente, a lavagem realiza-se par meio de um processo dinâmico que requer o distanciamento dos fundos de sua origem, o cisfarce dessas movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos e a disponibilizaçí-::> do dinheiro novamente para os criminosos, agora já
considerado "limpo". Para aqueles criminosos que experimentaram um incremenro substancial
em seu patrimônio, é premente a necessicúde de se remar legalizar os lucros da atividade ilícita,
notadamente quando, em virtude da peri·:dicidade de produção de tais valores espúrios, tornar-se difícil a legalização pela via do consumo. Por tais motivos, as organizações criminosas procuram diversificar as técnicas de dissimulação do dinheiro sujo na ordem econômico-financeira.
De acordo com o Grupo de Ação Fü-.. anceira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), o modelo ideal de lavagem de capitais envolve rr§s etapas independenres, a saber: 5
a) Colocação (placement): consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qualquer ligação
entre o agente e o resultado obtido com a prática do crime antecedente. Diversas técnicas são
utilizadas nesta fase, tais como o fracior_:;.mento de grandes quantias em pequenos valores, que
escapam do controle administrativ·:> imposto às instituições financeiras (art 10, II, c/c art. 11,
II, a, da Lei 9.613/98) ;- procedimento esse conhecido como smurjing, em a~usão aos pequenos
personagens da ficção na cor azul-, utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente
trabalham com dinheiro em espécie, remessas ao exterior através de mulas, transferências eletrônicas para paraísos fiscais, troca por IT..oeda estrangeira etc. A colocação é o estágio primário
da lavagem e, portanto, o mais vulneráv-d :3. sua detecção, razão pela qual devem as autoridades
centrar o foco dos maiores esforços de SJ.a investigação nessa fase da lavagem; 6
5

O Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI/FATF) foi criado em 1989 pelos sete países mais
ricos do mundo no âmbito da Organizaçã·J para a Cooperação e Desenvolvimento Eonômico (OCDE) com a
finalidade de examinar, desenvolver, e pr::> "1·Jver políticas de combate à lavagem de dinheiro. Tais políticas
visam impedir que os produtos dos crimes~~ tráfico de drogas e outros delitos graves sejam utilizados em futuras atividades criminosas e afetem as ativic ~es econômicas legais dos países. O modelo seguido pelo GAFI é de
criação norte-americana. Não obstante, hi outros autores que apresentam teorias com estágios diferenciados.
Dentre eles: "Zünd, André. Der Schweizer Treuhiinder. Geldwascherei: Motive- Formen- Abwehr, 1990. p. 403
-criou o modelo denominado "Kreislaufmc de I", que implica a forma de processamen:o através da circulação
do dinheiro, em analogia à circulação da á~ua: a) precipitação, para referir a produção do dinheiro; b) filtragem,
para a primeira depuração dos fundos; c) rios subterrâneos, para notabilizar os contato' e subterfúgios; d) lagos
subterrâneos, para relacionar com 3 preparação da remessa dos valores ao exterior; e) lagos comuns, como
demonstrativo dos fundos em mãos de e"Jecialistas; f) estações de bombeio, como r~introdução dos fundos
na economia legal; g) depuradora ele água, como envolvimento de testa-de-ferro; h) utilização, como reagrupamento dos fundos; i) evaporaçãc, com•J r~integração do dinheiro ao país de destir,o; j) nova precipitação,
investimento na manutenção da organiza,;ãeo criminosa" (Mendroni, Marcelo Batlour i. Crime de lavagem de
dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 57.).

6

Veja-se exemplo citado por Rodolfo Tigre Maia (op. cit., p. 38): "Assim, por exemplo, a:endem a tais requisitos
os cinemas que exibem filmes pornográficos: as despesas deste negócio (aluguel, taxas de eletricidade etc.) são
quase constantes e independem de o cinemê estar cheio ou não. Ativos ilícitos são introduzidos e camuflados
facilmente nesse tipo de atividade porque as vendas adicionais não incrementam as despesas. Os agentes da lei
que examinem os registros contábeis dest;,s estabelecimentos terão dificuldades em ~rovar que o rendimento
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b) Dissimulação ou mascaramento (layering): nesta fase são realizados diversos negócios
ou movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos
valores. De modo a dificultar a reconstrução da trilha do papel (paper trai{) pelas autoridades
estatais, os valores inseridos no mercado financeiro na etapa anterior são pulverizados através
de operações e transações financeiras variadas e sucessivas, no Brasil e em outros países, muitos
dos quais caracterizados como paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento dos bens. São
exemplos de dissimulação: transferências eletrônicas, envio do dinheiro já convertido em moeda
estrangeira para o exterior via cabo;
c) Integração (integration): com a aparência lícita, os bens são formalmente incorporados
ao sistema econômico, geralmente por meio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, transações de importação/exportação com preços superfaturados (ou subfaturados), ou
aquisição de bens em geral (v.g., obras de arte, ouro, joias, embarcações, veículos automotores).
Em alguns casos, os recursos monetários, depois de lavados, são reinvestidos nas mesmas atividades delituosas das quais se originaram, perpetuando-se, assim, o ciclo vicioso.
A doutrina costuma citar o caso de Franklin Jurado (EUA, 1990-1996) como um bom
exemplo de um ciclo clássico de lavagem de dinheiro. Economista colombiano formado em
Harvard, Jurado coordenou a lavagem de cerca de US$ 26 milhões em lucros obtidos por José
Sanracruz-Londono com o comércio ilegal de drogas. O depósito inicial- o estágio mais arriscado, pois o dinheiro ainda está próximo de suas origens - foi feito no Panamá. Durante um
período de três anos, Jurado transferiu dólares de bancos panamenhos para mais de 100 contas
diferenres em 68 bancos de nove países, mantendo os saldos abaixo de US$10 mil para evitar
investigações. Os fundos foram novamente transferidos, dessa vez para contas na Europa, de
maneira a obscurecer a nacionalidade dos correntistas originais, e, então, transferidos para empresas de fachada. Finalmente, os fundos voltaram à Colômbia por meio de investimentos feitos
por companhias europeias em negócios legítimos, como restaurantes, construtoras e laboratórios farmacêuticos, que não levanrariam suspeitas. O esquema foi interrompido com a falência
de um banco em Mônaco, quando várias contas ligadas a Jurado foram expostas. Fortalecida
por leis anti-lavagem, a polícia começou a investigar o caso e Jurado foi preso. 7
A despeito da importância do estudo dessas três etapas para que se possa compreender um
ciclo completo de lavagem de capitais, é de todo relevante destacar que não se exige a ocorrência
dessas três fases para a consumação do delito. Nenhum dos tipos penais exige, para a consumação, que o dinheiro venha a ser integrado com aparência lícita ao sistema econômico formal.
A própria redação do tipo penal de lavagem de capitais autoriza a conclusão no sentido de que
não é necessário expressamente o exaurimento integral das condutas do modelo trifásico para
a consumação do crime. Por isso mesmo, ao conceituarmos a lavagem de capitais, foi dito que
se trata do ato ou conjunto de aros praticados pelo agent<;, com a finalidade de conferir aparência
lícita a bens, direitos ou valores provenientes de crime ou contravenção penal antecedente.
Como observa Abel Fernandes Gomes, "é possível que o agente efetue a colocação dos
recursos, com vistas à cla~destinidade - introduzindo-o na conta de uma pessoa fictícia no
sistema financeiro nacional; depois, venha a efetuar a transferência, on fine, desses valores para
legítimo gerado pelo cinema era menor que o registrado". (Swanson, Charles R., Chamelin, Neil C., e Territo,
Leonard. Criminallnvestigation. New York, McGraw-Hill, 1996, p. 526).

7

Lavagem de dinheiro - um problema mundial. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. - Brasília:
UNDCP, 1999. p. 12.
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uma conta num paraíso fiscal - ocultação -; e posteriormente, mediante o expediente de repatriamento do lucro fictício de uma offshore ou da simulação de um empréstimo contraído
no exterior, venha a introduzir esses recursos, novamente, no Brasil - integração. No exemplo
acima, não será necessário que o agente integre os valores na economia nacional para que se
tenha por consumado o crime. Muito menos os atos inerentes às fases de colocação e de ocultação serão considerados meros atos preparatórios ou de início ou curso de execução, quando
então teríamos, respectivamente, a não punição dos atos preparatórios ou a punição apenas pela
tentativa. No caso, considerando o contexto da lavagem daquela gama de recursos destacados
na operação trifásica acima, haverá um só crime de lavagem de dinheiro consumado, o qual,
dada a existência de núcleos variados de conduta dos tipos penais que o punem, encerrará sua
consumação em qualquer daquelas fases, não se deixando de considerar que as mais próximas
do último instante da conduta prevalecem sobre as mais próximas do seu início". 8
A jurisprudência dos Tribunais Superiores partilha do mesmo entendimento. Em caso concreto apreciado pelo Supremo, o sujeito ativo da lavagem, agente público de fiscalização da Prefeitura de São Paulo, integrava grupo criminoso denominado pela mídia como "máfia da propina", no qual praticava, com certa habitualidade, a condma de concussão prevista no art. 316 do
CP. Com o objetivo de dissimular a origem dos valores obtidos ilicitamente, depositava-os de
maneira fracionada em duas contas bancárias, uma de sua titularidade e outra de titularidade de
uma pequena empresa de propriedade de seu cunhado, misturando os ativos lícitos com valores
ilícitos. Em face da fragilidade da sua "engenharia financeira", o processo de reciclagem foi logo
descoberto pelas amoridades, sendo proposta em seu desfavor ação penal pelo crime de lavagem
de capitais. Na visão do Supremo, o depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente,
como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter
acesso, basta a caracterizar a figura de 'lavagem de capitais' mediante ocultação da origem, da
localização e da propriedade dos valores respectivos (Lei 9.613/98, art. 1°, capm), porquanto o
tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada 'engenharia financeira' transnacional, com os quais se
ocupa a doutrina. 9

6. TIPOS DE LAVAGEM.
Quanto à complexidade dos mecanismos utilizados no processo de lavagem de capitais,
entende-se que esta será inversamente proporcional à necessidade de liquidez e diretamente proporcional à necessidade de credibilidade e ao volume dos fundos a serem branqueados. Surge,
então, a lavagem elementar, a lavagem elaborada e a lavagem sofisticada. 10
Na lavagem elementar, as técnicas postas em prática respondem à necessidade de liqui.dez
de capitais, tratando-se habitualmente de montantes pequenos. E~sas operações serão pontuais,
estando sujeitas a um fraco constrangimento de credibilidade. O dinheiro branqueado servirá despesas de consumo correnre ou a realização de investimentos de pouca monta. Como
8

GOMES, Abel Fernandes. In Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em
homenagem ao Ministro Gilson Dipp/ org. José Paulo Baltazar Júnior,. Sergio Fernando Moro; Abel Fernandes
Gomes ... (et ai.). Porto Alegre: livraria do Advogado Editora, 2007. p. 83.

9

STF, 1ª Turma, RHC 80.816/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2001, DJ 18.06.2001.

10

Pinheiro, Luís Goes. O branqueamento de capitais e a globalização- facilidades na reciclagem, obstáculos à
repressão e algumas propostas de política criminal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 12, nº 4, p. 617,
Coimbra Editora, out.-dez. 2002.
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exemplo, podemos c:tar a compra de um bilhete premiado de loteria, os falsos ganhos em cassinos, a introdução do dinheiro sujo nas receitas de um negócio legítimo, a troca de divisas numa
casa de câmbios, etc
Quanto à lavagem elaborada, as operações visam possibilitar o reinvestimento do dinheiro
criminoso em atividades legais. Aqui, os números a recidar são, por regra, mais elevados, assim
como é frequente que as técnicas apresentem um Clráter regular, o que impõe a elaboração de
circuitos estáveis de lavagem. Ocorre essencialmente nos Estados onde a pressão legal é mais intensa ou quando a utilização prevista dos fundos carece de uma especial credibilidade. A título
de exemplo de práticas de branqueamento elaborado, podemos citar a especulação imobiliária
simulada, que consi3te na compra e venda de um irr.óvd por uma sociedade a outra, situadas em
países diferentes, mas controladas, por intermédio de testas-de-ferro, pelas mesmas pessoas: a
mais-valia que se realizar permitirá limpar fundos, exigindo esta técnica a criação de sociedades
de fachada nos paraísos fiscais. Igualmente, podemos indicar como exemplo a falsa especulação
com obras de arte, em que o branqueador coloca à venda obras de arte de elevado valor, obras
essas que virão a ser adquiridas por um cúmplice a quem antecipadamente foi entregue dinheiro
com esse p~opósito e que receberá uma comissão.
Por fim, exsurge a lavagem sojisticatla quando se acumula, num curto espaço de tempo, elevado volume de dinheiro. Nestas circunstâncias, o ;:,gente depara-se com um grande problema de
falta de credibilidade, pois é quase impossível justificar essas somas pelo jogo normal da economia
lícita. É aqui que surgem com especial importância os ::nercados financeiros, que são sem dúvida
o palco privilegiado do branqueamento sofisticaC.c. Exemplificando, imagine-se uma sociedade
corretora que tem como clientes duas sociedades, uma em Nova Iorque ·e outra em Luxemburgo
que, apesar de aparentemente distintas, são dominadas pelas mesmas pessoas por intermédio de
testas-de-ferro. A corretora recebe duas ordens st:cessi·ras, a primeira por conta da sociedade de
Nova Iorque reporta-se à compra de 1.000 contra:os com um valor nominal de 500.000 euros
a 104%; posteriormente, dá uma ordem de venda desses mil contratos a 104,2%, obtendo um
ganho de 1 milhão de euros. Paralelamente, passa uma ordem de venda por conta da sociedade de
Luxemburgo de, igualmente, 1.000 contratos a 104,2% e uma ordem de compra desses contratos
a 104%, imputanco a esta sociedade uma perda d~ 1 ::nilhão de euros. Feitas as contas o saldo é
zero, salvo um pequeno valor em comissões. Como resultado, o lavador obtém 1.000.000 de euros
com proveniência perfeitamente justificável, pois ninguém irá avaliar as eventuais ligações entre
estas sociedades. Esta prática é conhecida por especulação financeira cruzada.
Em todas essas espécies de lavagem, mas ;obretudo na lavagem elaborada e na lavagem
sofisticada, assiste-se à explosão da utilização d2 internet como ferramenta facilitadora do processo de dissimulação da origem ilícita dos valores, haja vista permitir a desintermediação, na
medida em que desaparece a necessidade de cor.taro pessoal com instituições de crédito, financeiras, corretoras, cassinos, imobiliárias etc. Sem a interposição dessas entidades, dificulta-se o
trabalho das autoridades, eis que aquelas funcionam, em regra, como fonte de informações e de
depoimentos fundamentais para a investigação. Deveras, hoje, a partir de qualquer computador
conectado à internet é possível abrir contas em bancos, transferir fundos, investir no mercado
de capitais e realizar todas as outras operações '::>ancárias sem necessidade de se deslocar a uma
agência bancária- home banking. 11
11

Como observa a doutrina, "através da internet, um indivíduo entra em contato com o seu banco digital, provando ser o titular de determinada conta; em seguida. envia o pedido de e-money, juntamente com uma chave
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7. BEM JURÍDICO TUTELADO.
Há 4 (quatro) correntes doutrinárias acer:a do bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais:
a) mesmo bem jurídico tutelado pela infra~j=áo penal antecedente: de acordo com uma
primeira corrente, a lei de lavagem de dinheiro visa resguardar o mesmo bem jurídico tutelado
pela infração antecedente. Assim, o branqueaoenm de capitais obtidos com o tráfico de drogas
afetaria a saúde pública, ao passo que a lavagem de dinheiro derivado de furtos lesionaria o patrimônio. Ter-se-ia, assim, uma superproteçáD ao b~m jurídico do crime antecedente. Essa posição atém-se às legislações de primeira gerc.çán, nas quais o delito antecedente era tão somente
o tráfico de drogas. Por consequência, a laYagem d~ dinheiro tutelaria apenas a saúde pública.
Cuida-se de posição minoritária, vez que, adoitida a criminalização de um comportamento que
incide sobre um bem jurídico já afetado e lesionado por uma conduta anterior, a punição pelo
segundo crime estaria fundada na afetação do mesmo bem já lesionado, o que caracterizaria um
indesejável bis in idem. De mais a mais, per força do princípio da consunção, estaria inviabilizada a punição da autolavagem, que ocorre qt:and3 o autor da lavagem também é o responsável
pela infração antecedente, porquanto, para ele, de duas uma, ou o branqueamento seria considerado mero exaurimento da infração antêcedente, ou esta seria absorvida pela lavagem em
virtude da progressão criminosa;
b) administração da Justiça: nos mesmos moldes que o favorecimento real, previsto no
art. 349 do Código Penal, na medida em que a Fática da lavagem de capitais torna difícil a
recuperação do produto direto ou indireto da infr2ção antecedente, dificultando a ação da Justiça, conclui-se que o bem jurídico tutelado por este delito é a administração da Justiça. Aliás,
a própria criminalização da lavagem de capitais está relacionada à necessidade de utilização
do Direito Penal para suprir a incapacidade do Estado de investigar a infração antecedente e
rastrear seu produto. Para Podval, a lavagem sd:-ia uma espécie de favorecimento real, criada
para proteger a administração da Justiça, que se encontra incapaz de punir os responsáveis pelos
crimes antecedentes, em razão do auxílio prestado aos criminosos; 12
c) ordem econômico-financeira: de a:ordo com a doutrina majoritária, funciona a lavagem como obstáculo à atração de cap:cal esrrangeiro, afetando o equihbrio do mercado, a
livre concorrência, as relações de consumo, a transparência, o acúmulo e o reinvestimento de
capital sem lastro em atividades produtivas :JU fn:cnceiras lícitas, turbando o funcionamento da
aleatória, através de um canal digital segure; o banco, por sua vez, usando a sua chave pública, autentica o
e-money e devolve-o ao requerente; podera a~ora ser feito um download do dinheiro digital para um smart.
card ou, ao invés, ser transferido ou gasto via in~erret em qualquer parte do globo onde o aceitem; posterior-

mente, os aceitantes- qualquer pessoa que ·J :E-nha recebido a título de pagamento ou qualquer outro -limitar-se-ão a copiar o e-money, acrescentando-lhe a i~entificação da sua própria conta, e podendo, em seguida,
armazená-lo num smart. card ou transferi-lo para o banco. O "Ecash" foi o primeiro modelo de dinheiro electrónico totalmente anónimo. Esta característica é ~oje co11um a grande parte das formas que o e-money assume,
conferindo às transacções realizadas nesta mc~da a capacidade de não deixar qualquer rastro, o que, a par da
extrema mobilidade deste meio de pagamento, torna o e-money um potencial instrumento ao serviço de branqueamento". (Pinheiro, Luís Goes, op. cit., p. 634-635).
12
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Podval, Roberto. O bem jurídico do delito de lavagerr. de dinheiro. RBCC, nº 24, p. 219, out.-dez. 1998. Rodolfo
Tigre Maia comunga do mesmo entendimento: .._avagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime)
-Anotações às disposições criminais da Lei 9.613/Ç>S. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 54. Na mesma linha, Bottini e Badaró (op. cit. p. 53) sustentam que a lavagem coloca em risco a operacionalidade e a credibilidade do
sistema de Justiça, por utilizar complexas transaçõe-s a fim de afastar o produto de sua origem ilícita e com isso
obstruir seu rastreamento pelas autoridade!. ~úblicas.
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economia formal e o equilíbrio entre seus operadores. Representa, enfim, um elemento de desestabilização econômica. Trata-se, portanto, de crime contra a ordem econômico-financeiraY
Dentre as graves consequências para o sistema econômico-financeiro, a doutrina costuma citar o comprometimento do fluxo normal de capitais, a concorrência desleal, a criação de
monopólios ou grupos dominantes, a pouca visibilidade das operações financeiras, o abuso do
poder econômico, a facilitação da corrupção, etc.' 4
Um dos efeitos mais graves produzido pela lavagem de capitais é sentido no setor privado.
Afinal, é extremamente comum que a lavagem de capitais seja feita por meio de companhias de
fachada, que misturam rendimentos de atividades ilícitas com capital lícito (mesclagem de capitais), a fim de esconder os ganhos obtidos ilicitamente. Essas empresas de fachada têm acesso
a substancial capital ilícito, permitindo que possam subsidiar os produtos da empresa a preços
inferiores ao custo do próprio produtor. Assim, empresas de fachada têm uma vantagem competitiva sobre firmas legítimas que são obrigadas a obter capital através do mercado financeiro. Isso
acaba tornando difícil, senão impossível, para que uma empresa legítima possa competir contra
empresas de fachada com capital subsidiado, uma situação que pode resultar na quebra do setor
.
privado pelas organizações criminosas. 15
Esse dinheiro "sujo" também acaba por formar uma quantidade enorme de capital especulativo que, devido à sua volatilidade, pode abandonar inopinadamente um país, na busca de
alros lucros ou por receio de medidas repressivas, desestabilizando o sistema financeiro e deixando para trás um rastro de quebras, desemprego e perda de poupanças. É essa a posição que
prevalece na doutrina pátria. 16
d) pluriofensividade: uma quarta corrente sustenta que a lavagem de dinheiro ofende
mais de um bem jurídico. Nesse caso, há quem entenda que os bens jurídicos tutelados são a
ordem econômico-financeira e a administração da justiça; 17 a ordem econômico-financeira e o
mesmo bem jurídico tutelado pela infração antecedente; ou a administração da justiça e o mesmo bem jurídico da infração antecedente. É nesse sentido a lição de Alberto Silva Franco. 18 Por
abdicar da indicação do bem jurídico tutelado, esta proposta de pluriofensividade esvazia o conteúdo teleológico da norma, deixando de contribuir para a orientação da aplicação da lei penal.
13

Em sentido amplo, a ordem econômica pode ser compreendida como o conjunto de instrumentos que asseguram o funcionamento das relações de produção, distribuição, troca e consumo em determinada sociedade. Portanto, os crimes contra a ordem econômica representam uma forma grave de abuso de medidas e instrumentos
da vida econômica que desestabilizam o seu funcionamento e afetam as expectativas necessárias à realização
de negócios e planejamento de atividades. Nesse sentido: SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Da criminologia à
politica criminal: direito penal econômico e o novo direito penaL/novações no Direito Penal Econômico: contribuições criminológicas, político criminais e dogmáticas. Brasília: ESMPU, 2.011. p. 120.

14

Oliveira, William Terra de; Cervini, Raúl; Gomes, Luiz Flávio. Lei de lavagem de capitais. São Paulo, Ed. RT, 1998.
p. 321.

15

McDOWELL, John. Economic perspectives: the consequences of money laundering and financiai crime. U.S.
Department of State- Bureau of lnternational Narcotics and Law Enforcement Affairs, May, 2001. p. S.

16

Nesse sentido: Pitombo, Antônio Sérgio A. de Moraes, Lavagem de dinheiro, cit., p. 77; Barros, Marco Antônio
de, Lavagem de capitais, cit., p. 98; Cervini, Raúl; Oliveira, William Terra de; Gomes, Luiz Flávio, Lei de Lavagem
de Capitais, cit., p. 321-323.

17

É nesse sentido a posição de Marcelo Batlouni Mendroni: Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Editora
Atlas, 2006, p. 30.

18

Franco, Alberto Silva et ai. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. São Paulo: Ed. RT, 2001. v. 1,
p. 2099.
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7.1. Princípio da insignificância e crimes contra a ordem econômico-financeira.
Partindo da premissa de que o bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais é a ordem
econômico-financeira, conclui-se que é plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância.
Aliás, com a eliminação do rol taxativo de crimes antecedentes pela Lei n° 12.683/12 e o
acréscimo da elementar "infração penal" ao art. 1° da Lei n° 9.613/98, abrangendo, doravante,
todo e qualquer crime ou contravenção penal, parece-nos que a aplicação desse princípio ganha
ainda mais importância em relação ao crime de lavagem de capitais, até mesmo para se evitar
o risco de banalização da imputação desse crime, acarretando a paralisação das atividades das
varas especializadas com uma desnecessária sobrecarga de processos referentes a condutas desprovidas de relevância penal.
O princípio da insignificância- que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal- tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
Em seu processo de formulação teórica, o princípio da insignificância apoiou-se no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público (de minimis, non curat
praetor). O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação
da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a
dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor- por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes- não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao
titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Na dicção do Supremo, a aplicação desse princípio está condicionada à presença de certos pressupostos: a) mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 19
Se dúvida não há quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de lavagem de capitais, já que se trata de crime contra a ordem econômico-financeira, difícil
se apresenta a tarefa de estabelecer um montante objetivo que possa ser levado em consideração
para fins de incidência (ou não) do referido postulado.
Sem embargo de entendimento em sentido contrário, pensamos ser possível a utilização do
mesmo critério utilizado para crimes contra a ordem tributária, já que tais delitos também são
espécie de infração penal contra a ordem econômico-financeira.
No tocante aos crimes contra a ordem tributária, a própria União forneceu, inicialmente,
um patamar para fins de aplicação do princípio da insignificância ao determinar a extinção de
todo e qualquer crédito fiscal cujo valor fosse inferior ao de R$ 100,00 (cem reais). A propósito,
eis a redação do art. 18, § 1°, da Lei n° 10.522/02: "Ficam cancelados os débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais)". Ora,
a partir do momento em que tal dispositivo determinou o cancelamento de débitos fiscais cujo
valor fosse inferior a R$ 100,00 (cem reais), o que acaba por demonstrar o desinteresse estatal
19
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Nessa linha: STF, 2.• Turma, HC 92.463/RS, rei. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007, p. 281.
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em sua cobrança, este valor passou a ser usado pdos Tribunais Superiores como parâmetro para
fins de aplicação do princípio da insignificância 20 _
Posteriormente, todavia, passou a ser adotado como patamar para fins de incidência do
princípio da insignificância o quantum previsto no art. 20 da Lei n° 10.522/02, com redação
dada pela Lei n° 11.033/04, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apesar de referido dispositivo legal prever que serão apenas arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções
fiscais de débitos inscritos como Dívida AtiV<L da União de valor consolidado ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), os Tribunais passaram a entender que não seria possível que uma
conduta administrativamente irrelevante tivesse relevância criminal, sob pena de violação aos
princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima
que regem o Direito Penal. Daí por que referidc, montante passou a ser utilizado pelos Tribunais
Superiores, não apenas em relação aos crimes contra a ordem tributária propriamente ditos, mas
também em relação ao delito de descaminho, t;~.mbém conhecido como contrabando impróprio
(CP, art. 334, caput, com redação determinada pela Lei n° 13.008/14), haja vista a sua natureza
eminentemente tributária, hipótese em que a lesividade da conduta deve ser aferida de acordo
o valor do tributo incidente sobre as mercadorias apreendidas. A propósito, ao julgar o Recurso
Especial Repetitivo n° 1.112.748/TO, a 3a Seçio do STJ decidiu que deve se aplicar o princípio
da insignificância ao crime de descaminho qu.ando os débitos tributários não ultrapassarem o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adotando-se o disposto no art. 20 da Lei 10.522/02, com
base em precedentes do colendo STFY
Em se tratando de contrabando (CP, art. 334-A, com redação dada pela Lei n° 13.008/14),
todavia, os Tribunais Superiores não admitem a aplicação do princípio da insignificância, ainda
que o valor do tributo incidente sobre a merca.doria seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afinal, quando se trata de importação ou exronação de mercadoria absoluta ou relativamente
proibida, para além da sonegação de tributos, há lesão à moral, higiene, segurança e saúde pública. Logo, revela-se inviável a exclusão da tipicidade material da conduta à vista do valor da
evasão fiscal. 22
'
20

STJ, 6• Turma, REsp 495.872/RS, Rei. Min. Hamiltcn Carvalhido, j. 14/03/2006, DJ 30/04/2007. Na mesma linha:
STJ, 5• Turma, REsp 685.135/PR, Rei. Min. Felix Fi:.cher, ;. 15/03/2005, DJ 02/05/2005.

21

STJ, 3• Seção, REsp 1.112.748/TO, Rei. Min. Felix Fisc~,er,j. 09/09/2009, DJe 13/10/2009. Na mesma linha: STJ, 3• Seção,
EREsp 1.113.039/RS, Rei. Min. Napoleão Nunes Ma i• Filho, j. 14/12/2009, DJe 01/02/2010; STF, 2• Turma, HC 92.438/
PR, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/08/2008, DJe :<.4118/12/2008. No entanto, esse patamar de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/02 não tem o condão de afastar a tipicidade material quando se tratar
de delitos concernentes a tributos que não sejam ca competência da União. Afinal, para a aplicação desse patamar
a crimes tributários praticados em detrimento dos Estados, dos Munidpios, ou do Distrito Federal, seria necessária
a existência de lei do ente federativo competente, porque a arrecadação da Fazenda Nacional não se equipara à dos
demais entes federativos. Ademais, um dos requis;tos indispensáveis à aplicação do princípio da insignificância é a
inexpressividade da lesão jurldica provocada, que pode se alterar de acordo com o sujeito passivo. Nesse contexto:
STJ, 6ªTurma, HC 165.003/SP, Rei. Min. Sebastião FeisJúnior,j. 20/3/2014, DJe 22/04/2014.

22

Nessa linha: STJ, 6• Turma, REsp 1.427.796/RS, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/10/2014. Na visão
do STJ, por ser monopólio da União, sujeitando-se à prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo, sendo concedida apenas aos produtores ou importadores, a introdução de gasolina no território nacional por
particulares tipifica o crime de contrabando (CP, art. 334-A, com redação dada pela Lei nº 13.008/14). Logo, como
o objetivo predpuo da tipificação do crime de contrabando é evitar o fomento de transporte e comercialização
de produtos proibidos, não se admite a aplicação do princípio da insignificância. Nesse contexto: STJ, 5• Turma,
AREsp 348.408/RR, Rei. Min. Regina Helena CostB, j. 18/2/2014, DJe 24/02/2014. No sentido de que a importação
clandestina de cigarros caracteriza crime de contrabando e não descaminho, revelando-se, inviável, portanto, a aplicação do principio da insignificância: STF, 1• Turm•, HC 120.550/PR, Rei. Min. Roberto Barroso, DJe 30 12/02/2014.
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Como se percebe, na visão dc-s Tribunais, o montante estabelecido para fins de arquivamento das execuções fiscais deve ser utilizado como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância, porquanto é inadmissível que uma conduta seja irrelevante no âmbito
administrativo e não o seja para o Direitc- Penal, que só deve atuar quando extremamente necessário para a tutela do bem jurídko protegido, quando falharem os outros meios de proteção
e não forem suficientes as tutelas es:abelecidas nos demais ramos do Direito.
Por isso, especial atenção deve ser d~spensada à Portaria n° 75 do Ministro da Fazenda,
de 22 de março de 2012. Isso :?Orque, ccnsoante disposto no art. 1°, II, da referida Portaria,
restou determinado o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja ipal ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ora, se o
quantum estabelecido no art. 20 da Lei nc- 10.522/02, que dispõe apenas sobre o arquivamento
das execuções fiscais, é amplamen:e utilicado pelos Tribunais Superiores como patamar para
aplicação do princípio da insignificincia. é- de todo provável que o montante fixado pela Portaria
MF 75/2012 passe a ser utilizado ccmo novo parâmetro, já que referida Portaria prescreve o não
ajuizamento de execuções fisca~s cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Há precedentes de ambas as Turmas do STF admitindo a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime C.e descaminho se, além de o valor elidido ser inferior ao quantum
de R$ 20.000,00, não houver reiteração criminosa ou introdução, no País, de produto que possa
causar danos à saúde. 23 Em sentido diverso, a 3• Seção do STJ vem entendendo que o valor de
R$ 20 mil fixado pela Portaria MF 75/2012- empregado como critério para o arquivamento,
sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos inscritos na Dívida Ativa da União
- não pode ser utilizado como :?arãmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância
aos crimes de descaminho. Prioeiro, porque a Lei n° 10.522/02 não previu a competência para
que o Ministro da Fazenda, por meio de simples portaria, altere o valor fixado como parâmetro
para arquivamento de execuçãc fiscal, sem baixa na distribuição. Segundo, porque não se pode
admitir que o Ministro da Fazenda. por meio de portaria, ao alterar o patamar de arquivamento
de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública, determine o rumo da jurisdição criminal
de outro Poder da República. Z4
Em conclusão, convém ressaltar que a reiterada omissão no pagamento do tributo devido
nas importações de mercadorias de procedência estrangeira não autoriza a aplicação do princípio da insignificância em caso de persecqáo penal por crime de descaminho (art. 334, caput,
do CP), ainda que o valor do tributo suprimido não ultrapasse o limite previsto para o não
ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional. Afinal, não se pode considerar despida
de lesividade (sob o aspecto valorativo) a conduta de quem, reiteradamente, omite o pagamento
de tributos sempre em valor al:aixo da tolerância estatal, amparando-se na expectativa sincera
de inserir-se nessa hipótese de exclusão da tipicidade, sob pena de o princípio da insignificância
funcionar indevidamente como verdadeiro incentivo à prática do descaminho. 25
23

STF, 2~ Turma, HC 120.620/RS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/02/2014; STF, 2~ Turma, HC 121.322/PR, Rei.
Min. Ricardo Lewandowski, j. :8,102/2014; STF, 1• Turma, HC 121.717/PR, Rei. Min. Rosa Weber, j. 03/06/2014.

24

Nesse contexto: STJ, 3• Seção, REsp 1.393.317-PR, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/11/2014.
Na mesma linha: STJ, 5• Turma, AgR g no REsp 1.406.356/PR, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/02/2014,
DJe 12/02/2014; STJ, 6• Turrr.a. AgP.g no REsp 1.402.207/PR, Rei. Min. Assusete Magalhães, j. 04/02/2014,
DJe 24/02/2014.

25

Nessa linha: STJ, 6• Turma, RHO: 31.612/PB, R~ I. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/5/2014, DJe 29/05/2014.
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8. DAACESSORIEDADE DA LAVAGEM DE CAPITAIS
De acordo com o art. 2°, II, da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei n° 12.683112, o
processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais independe do processo e julgamento das
infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente
para os crimes previstos na Lei de Lavagem a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
Embora a lei tenha consagrado a autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem
de dinheiro, que não precisa tramitar obrigatoriamente com o feito referente à infração penal
antecedente em um simultaneus processus, há de se ter extrema cautela com a interpretação desse
dispositivo, eis que, na verdade, não há uma total e absoluta independência entre o delito de
lavagem de capitais e o delito-base. Na verdade, essa autonomia é apenas relativa.
Isso porque a tipificação do crime acessório, diferido, remetido, sucedâneo, parasitário ou
cd~sequencial de lavagem de capitais está atrelada à prática de uma infração penal antecedente
quÇ produza o dinheiro, bem ou valor, que será objeto de ocultação. Deveras, pela própria leitura do caput do art. 1° da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei n° 12.683/12,
percebe-se que o substantivo "infração pena.!" funciona como verdadeira elementar do art. 1°,
existindo uma relação de acessoriedade objetiva entre as infrações. Portanto, a ausência da infração penal antecedente acaba por afastar a própria tipicidade do delito de lavagem de capitais.
A despeito dessa relação de acessoriedade objetiva entre as infrações penais, a condenação
pela infração antecedente não é pressuposto para a condenação pelo crime de lavagem. Na
verdade, a comprovação da ocorrência da infração antecedente afigura-se como uma questão
prejudicial homogênea do próprio mérito da ação penal relativa ao crime de lavagem. Assim,
po~ ocasião da sentença condenatória, tem o juiz o dever de abordar essa questão, afirmando
estar convencido da existência do delito-base. Nesse contexto, como já se pronunciara o STJ
em momento anterior à extinção do rol taxativo de crimes antecedentes pela Lei n° 12.683/12,
"não há que se falar em manifesta ausência de tipicidade da conduta correspondente ao crime de
lavagem de dinheiro ao argumento de que o agente não foi igualmente condenado pela prática
de algum dos crimes anteriores arrolados no elenco taxativo do art. 1°, da Lei 9.613/98, sendo
inexigível que o autor do crime acessório tenha concorrido para a prática do crime principal,
desde que tenha conhecimento quanto à origem criminosa dos bens ou valores". 26
Destarte, para fins de tipificação da lavagem de capitais, o fato anterior deve ser típico e
ilícito, sendo desnecessária, todavia, a comprovação de elementos referentes à autoria, à culpabilidade ou à punibilidade da infração antecedente. Nesse sentido, o art. 2°, § 1°, da Lei n°
9.613/98, com redação determinada pela Lei n° 12.683/12, dispõe que "a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos
previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da
infração penal antecedente." 27
Na verdade, como bem adverte Callegari,2 8 o legislador brasileiro adotou, para fins de
tipificação do delito de lavagem de capitais, o princípio da acessoriedade limitada, ou seja, há
26

STJ, HC 36.837/GO, 6.• T., rei. Min. Paulo Medina, DJ 06.12.2004, p. 372.

27

No sentido de que a extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos crimes antecedentes não implica o
reconhecimento da atipicidade do delito de Íavagem de capitais: STJ, s• Turma, HC 207.936/MG, Rei. Min. Jorge
Mussi, j. 27/0/2012.

28

CALLEGARI, André Luís. Problemas Pontuais da Lei de Lavagem de Dinheiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n2 31, v. 8, p. 183-200, São Paulo, jul.-set. 2000.
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necessidade de que o delito prévio sej;J. ao menos típico e antijurídico, o que torna impossível a
prática da lavagem se o fato antecedente previsto na lei não puder ser considerado crime. Assim,
deve restar provada a existência da tipicidade e da antijuridicidade da infração penal antecedente, qualquer que seja ela, pois o reconhecimento de uma justificante ou a ausência de um
dos elementos do tipo leva, necessariamente, à ausência da infração precedente e, por isso, não
haveria a subsunção típica às figuras de lavagem que exigem a comissão daquele.
Na esfera da participação criminal, denomina-se acessoriedade limitada o grau de dependência segundo o qual só se pode castigar a conduta do partícipe quando o fato principal for
típico e antijurídico. Logo, se a culpabilidade não é requisito necessário para a configuração do
fato prévio como delito, deduz-se que o são a tipicidade e a antijuridicidade. Portanto, é correto
afirmar que a relação de dependência do delito de lavagem com relação ao delito prévio é de
acessoriedade limitada.
Dependendo a lavagem de uma conduta antecedente que seja típica e ilícita, afasta-se a
possibilidade de condenação pelo delito de lavagem se acaso o autor da infração antecedente for
absolvido com fundamento na prova da inexistência do fato (CPP, art. 386, I), não haver prova
da existência do fato (CPP, art. 386, Il),2 9 não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386,
III), ou quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou mesmo se houver fundada
dúvida sobre a existência de causas excludentes de ilicitude (CPP, art. 386, VI, 1a parte). Exemplificando, se houver o reconhecimento da insignificância em relação à conduta antecedente
(v.g., sonegação de tributos até o montante de R$ 10.000,00 [dez mil reais] previsto no art. 20
da Lei n° 10.522/02), não será possível a tipificação do crime de lavagem de capitais, já que a
insignificância é causa excludente da tipicidade material. 30
Em sentido contrário, conclui-se que subsiste a possibilidade de tipificação do crime de
lavagem de capitais ainda que presente uma causa excludente da culpabilidade em relação à
infração antecedente (v.g., inimputabilidade, erro de proibição inevitável, inexigibilidade de
conduta diversa). A título de exemplo, mesmo que o autor da infração precedente seja absolvido
em virtude de coação moral irresistível, circunstância que isenta o réu de pena, continua sendo
possível a tipificação do crime de lavagem de capitais, nos termos do art. 2°, § 1°, da Lei n°
9.613/98.
Na mesma linha, consistindo a punibilidade em mera consequência do delito, forçoso é concluir que a incidência de uma causa extintiva da punibilidade não tem o condão de retirar o caráter
delituoso da conduta antecedente. Portanto, pelo menos em regra, incidindo uma causa extintiva
da punibilidade (e.g., prescrição, morte do agente, pagamento do débito tributário) em relação à
infração precedente, nada impede a condenação pelo crime de lavagem. Da mesma forma, a presença de escusas absolutórias, imunidades parlamentares, ou a concessão do perdão judicial em relação à infração antecedente, também não impedem a punição pelo crime de lavagem de capitais.
29

Como observa Mendonça, se, no tocante à infração antecedente, o juiz decidir que não há provas da existência
do fato e tal decisão transitar em julgado, não poderá ser tal prova completada em processo de lavagem ulterior, vez que a decisão irá fazer coisa julgada e estará dentro do aspecto objetivo da res jl1dicata a impossibilidade de rediscussão das questões já decididas, em fiel observância ao Pacto de São José da Costa Rica (art. 82,
§ 42). (Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Organizadora: Carla Veríssimo de Carli. Porto Alegre:
Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 475).
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No sentido de que o principio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da tipicidade penal: STF, 2' Turma, HC 98.152/MG, Rei. Min. Celso de Mello, j. 19/05/2009, DJe 104 04/06/2009.
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Não por outro motivo, a Lei n° 12.683/12 deu nova re:lação ao art. 2°, § 1°, da Lei n° 9.613/98, in
fine, para acrescentar à parte final do dispositivo que mbsiste a punibilidade do crime de lavagem
de capitais ainda que extinta a punibilidade da infração penal antecedente.
Raciocínio diverso se aplica às hipóteses de anistia e abolitio criminis. Cuida-se, a anistia,
de forma de clemência ou indulgência estatal a ser concedida pelo Congresso Nacional (CF,
art. 48, VIII), cuja natureza jurídica é de causa ex:intiva da punibilidade (CP, art. 107, II), tendo
como efeito precípuo a extinção de todos os efeitos penais, subsistindo, todavia, os efeitos civis.
De seu turno, ocorre abolitio criminis quando uma lei penal nova retira o caráter criminoso
de fato anteriormente definido como infração pend (v.g., Lei n° 11.106/2005, que revogou o
crime de adultério). A Lei de abolitio criminis é :etroativa e extingue o ius puniendi do Estado
(CP, art. 107, III, c/c art. 2°), eliminando todos :>s efeitos penais decorrentes da prática do fato
delituoso (leia-se, só subsistem os efeitos civis). Ccmo se percebe, tanto na anistia quanto na
abolitio cri minis temos hipóteses de novatio legis que deixa de considerar o fato precedente como
crime, com efeitos ex tunc, subsistindo tão some me os efeitos civis do delito. Logo, a anistia e a
abolitio criminis alteram a qualidade dos bens ocultados por meio da lavagem, que deixam de
ser considerados provenientes de infração penal, afastando, assim, o juízo de tipicidade do crime
de lavagem de capitais.
Assim, se a absolvição em relação à infração antecedente tiver como fundamento a prova de
que o acusado não concorrera para a infração (CPP, art. 386, IV), que não havia prova de ter o
acusado concorrido para o delito (CPP, art. 386, V\ ou em virtude da presença de circunstância
que isenta o réu de pena ou se houver fundada C.úvida sobre sua existência (CPP, art. 386, VI, in
fine), subsiste a possibilidade de responsabilizaçio criminal pela prática do crime de lavagem de
capitais, desde que comprovada a tipicidade e antijuridicidade da conduta anterior.
Por fim, no que tange à tentativa, é irrelevante para a configuração da lavagem que a infração antecedente tenha sido apenas tentada, desde que, nesse processo, tenham sido produzidos
bens aptos a serem lavados. A titulo de exemplo, basta imaginar a lavagem de dinheiro obtido
por criminoso que recebeu dinheiro para a execuo;áo de um crime de homicídio, que, todavia,
não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Nesse caso, apesar de o crime não
ter se consumado, como dele resultou produt::> de valor econômico, o tipo penal da lavagem
de capitais estará aperfeiçoado se houver a prática de algum ato de ocultação ou dissimulação.
Evidentemente, para que se possa cogitar da prática do crime de lavagem de capitais, é indispensável que ocorra pelo menos o início da exe::uç.ão da infração antecedente, porquanto a mera
cogitação e a preparação não são puníveis no nosso ordenamento jurídico, salvo em hipóteses
excepcionais em que algum ato preparatório e alçado a categoria de crime (v.g., associação criminosa, petrechos para falsificação de moeda;.
Ainda em relação à possibilidade de ten:ativa da infração pretérita como antecedente da
lavagem de capitais, ressalva especial deve ser f~ita em relação às contravenções penais, cuja
tentativa não é punível por força do art. 4° deo Decreto-Lei n° 3.688/41.
Especificamente em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária como infrações
penais antecedentes, na medida em que os Tribunais Superiores vêm entendendo que é inviável
a persecução penal em relação a tais delitos enquanto não houver a constituição definitiva do
crédito tributário no âmbito administrativo, há de se aplicar idêntico raciocínio quanto ao crime
de branqueamento de capitais. Afinal, consoante dispõe a súmula vinculante no 24 do STF,
"não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da
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Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo". Logo, enquanto não houver a constituição definitiva do crédito tributário, também se revela incabível a deflagração da persecução
penal em relação a suposto crime de lavagem de capitais, salvo se houver indícios de que os bens
objeto de branqueamento são provenientes de oc~tra infração penal.

9. SUJEITOS DO CRIME.
Trata-se, o crime de lavagem de capitais, C.e infração penal de natureza comum, de modo
que não se exige do sujeito ativo especial capacidade de fato ou de direito. Logo, toda e qualquer
pessoa pode praticá-lo.
Embora fosse possível, em tese, a respons;.bilizaçáo penal da pessoa jurídica, por se tratar
de crime contra a ordem econômico-financcin, nos termos do art. 173, § 5°, da Constituição
Federal, a Lei de Lavagem de Capitais somente prevê a responsabilidade penal da pessoa física. Conquanto a responsabilidade penal da pessoa coletiva seja recomendada pelo GAFI no
item 2-b das Quarenta Recomendações, 31 o Brasil não é considerado inadimplente perante o
Direito Internacional em virtude da existência de sanções administrativas, tais como a advertência, multa pecuniária variável, inabilitação temporária para o exercício do cargo de administrador de pessoas jurídicas sujeitas à lei e cassação ou suspensão da autorização para o exercício de
atividade, operação ou funcionamento (art. 12, I, li, III e IV, da Lei 9.613/98). À evidência, se
restar comprovado que um diretor ou representante estatutário dessa pessoa jurídica concorreu
dolosamente para a prática do crime, à pessoa física poderá ser imputada a lavagem de capitais.
Para aqueles que admitem que o bem jurídico tutelado é a ordem econômico-financeira,
o sujeito passivo do delito é a coletividade. Se J.dotado o entendimento de que se trata de crime
contra a Administração da Justiça, o sujeito passivo é o Estado.

9.1. Autolavagem (selflaundering).
Há países em que o autor da infração antecedente não pode responder pelo crime de lavagem (seljlaundering), atendendo-se à reserva o: ntida no art. 6°, item 2, "e", da Convenção de Palerma ("Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um Estado Parte,
poderá estabelecer-se que as infrações enuncudas no parágrafo 1 do presente artigo não sejam
aplicáveis às pessoas que tenham cometido <. infração principal"). Interpretando-se o referido
dispositivo, fica claro que deve estar expresso na legislação interna o fato de não ser punível o
mesmo agente por ambos os crimes.
Em ordenamentos do Direito Continenul Europeu, como na Itália e na França, onde predomina a estruturação típica da lavagem de opitais como a da receptação ou do favorecimento
real, respectivamente, não se admite que o autor da infração antecedente seja também o autor
da conduta de reciclagem. Nestas legislaçõe;, a lavagem de capitais é considerada post Jactum
impunível. Por outro lado, nos ordenam entoe' da Common Law, permite-se a inclusão de quaisquer pessoas dentre os agentes da lavagem, inclusive os autores das infrações precedentes. No
31
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Brasil, inexiste tal vedação, sendo este um claro indicativo da possibilidade de responsabilizaçáo
criminal do autor do delito-base pelo crime de lavagem de capitais.
Parte da doutrina nacional assevera não ser possível a punição do autor da infração antecedente em concurso material com o delito de lavagem de capitais. De maneira análoga ao que
acontece no delito de receptação, do qual não podem ser sujeito ativo o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente, para o autor da infração precedente o aproveitamento do produto
auferido configuraria mero exaurimento impunível, integrando-se ao próprio objetivo desejado
(meta optata) da atividade delituosa. A título de exemplo, costuma-se citar a hipótese em que o
agente compra bem imóvel depois de obter vantagem indevida, mediante a prática de corrupção
passiva (art. 317 do CP). O agente registra a propriedade no próprio nome, passando a residir
no local. Em tal situação, não seria possível a punição por lavagem, eis que a ocultação dos
valores obtidos com o crime antecedente, pelo menos para o seu autor, estaria inserida no curso
normal do desenvolvimento da intenção do agente, configurando o denominado fato posterior
não punível (post Jactum).
Nesse sentido, para Delmanto, a punição do autor do crime antecedente pelo delito de
lavagem configuraria um autêntico bis in idem, pois a lavagem funcionaria como mero exaurimento do delito precedente. Segundo o citado autor, "àquele que é condenado pelo delito
antecedente não se pode impor o dever jurídico de espontaneamente entregar ao Estado, para
ser confiscado, o produto ou o provento do crime pelo qual foi apenado. É contra a natureza das
coisas, o bom senso e até mesmo a lógica punir o delinquente por ter, ele mesmo, sem ofender
outros bens juridicamente tutelados (...) ocultado ou dissimulado a origem do dinheiro proveniente do crime que praticou e pelo qual já está sendo punido. A conduta posterior é, portanto,
atípica; a sua punição, ademais, importaria em inadmissível bis in idem". 32
Outro argumento no sentido de se afastar a responsabilidade penal do autor da infração
antecedente pelo delito de lavagem de capitais seria o princípio que veda a autoincriminação
previsto no art. 5°, LXIII, da CF/88 (nemo tenetur se detegere), segundo o qual o acusado não é
obrigado a produzir prova contra si mesmo, e a consequente exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Em outras palavras, não se pode exigir de uma pessoa que delinquiu que se entregue à polícia ou à justiça. O sujeito, diante da possibilidade de evitar os efeitos
prejudiciais que podem derivar da ação estatal, encobre seu delito mediante a ocultação dos bens
que dele obteve. Dessa forma, não se pode exigir uma conduta diversa de quem cometeu um
deliro e pretende sua ocultação mediante o encobrimento dos bens que daí derivam, uma vez
que se encontra numa situação em que resulta compreensível a atuação desta maneira. Do contrário, estar-se-ia exigindo uma declaração contra si mesmo e não se pode exigir do criminoso
que produza prova contra si mesmo, isto é, não se pode castigar um criminoso porque encobriu
os bens derivados do delito que cometeu, pois isto equivaleria a exigir-lhe a prática de um comportamento ativo que o incriminasse, fazenda. tábuà rasa da garantia contra a autoincriminação.
A nosso juízo, ao contrário do que se dá com a receptação e o favorecimento real, nada
impede que o sujeito ativo da infração antecedente também responda pelo crime de lavagem de
capitais (selflaundering). A uma porque, ao contrário de outros países, a legislação brasileira não
veda expressamente a autolavagem, inexistindo a chamada "reserva de autolavagem" prevista
em outros países. A propósito, comparando-se a própria redação do art. 1°, caput, da Lei n°
32

Leis Penais Especiais Comentadas. Rio de Janeiro- São Paulo- Recife: Renovar, 2006. p. 552-553.
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9.613/98, com aquela do crime de favorecimento real (CP, art. 349), é fácil notar que consta
deste tipo penal expressa exoneração do autor do .ilícito anteçedente, o que não acontece no
crime de lavagem de capitais.
Em segundo lugar, não se afigura possível a aplicação do princípio da consunção, incidente
nas hipóteses de pós fato impunível. Ora, a ocultação do produto da infração antecedente pelo
seu autor configura lesão autônoma, contra sujeito passivo distinto, através de conduta não
compreendida como consequência natural e necessária da primeira. De mais a mais, o bem
jurídico tutelado pela Lei n° 9.613/98 é, em regra, distinto daquele afetado pela infração penal
antecedente, e esta distinção acaba por autorizar a punição de ambas as condutas delituosas em
concurso material, sem que se possa falar em bis in idem.
Destarte, diante da lesão a bens jurídicos diversos, é inviável a aplicação do princípio da
consunção, porque não se cumpre a exigência de que os delitos anteriores já abarquem o desvalor
da conduta posterior ou que o autor não lesione nenhum bem jurídico novo, é dizer, que o bem
jurídico lesionado pelo fato prévio e posterior coincidam.
Além disso, levando-se em consideração que um terceiro que não concorreu para a infração
antecedente pode, de alguma forma, concorrer para a lavagem de dinheiro, que permanece sob
a direção e controle do autor da infração-base, que, por possuir o domínio do fato, seria considerado autor, fosse vedada a punição da autolavagem, ter-se-ia, então, uma situação em que
existiriam partícipes de um crime sem autor.
Atente-se, todavia, para a figura típica do art. 1°, § 1°, 11, da Lei n° 9.613/98, que funciona
como exceção à regra geral de que a lavagem de capitais pode ser praticada pelo autor da infração
penal antecedente ("selflaundering"). Nas modalidades adquirir, receber e receber em garantia, a
doutrina entende que, por uma questão de lógica, o sujeito ativo do deliro será necessariamente
pessoa diversa daquela que praticou a infração antecedente, porquanto não se pode adquirir o
que já é seu, nem se receber algo a não ser que essa coisa pertença a terceiro. 33
Acerca da controvérsia, Maia assevera que, diante da inexistência de qualquer restrição
expressa no tipo penal, não há motivo para se restringir a autoria excluindo-se os autores dos
crimes pressupostos. A uma por se tratar da realização de ações tipicamente relevantes e socialmente danosas, que não se confundem com as condutas constantes daqueles. Em segundo lugar,
pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos tipos envolvidos. Por fim, a
própria etiologia da incriminação da lavagem de dinheiro, originada de sua intensa lesividade,
quer à administração da justiça, quer à ordem econômica, remete à ampliação dos limites de
responsabilidade penal por sua prática. 34
O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que o crime de lavagem de
capitais não funciona como mero exaurimento da infração antecedente, já que a Lei n° 9.613/98
não exclui a possibilidade de que o ilícito penal antecedente e a lavagem de capitais subsequenre
tenham a mesma autoria, sendo aquele independente em relação a esta. 35
33

Nesse sentido: DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto ~legre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 475.

34

Op. cit. p. 92.
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STF, Plenário, lnq. 2.471/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, 29/09/2011. No sentido de que a lavagem de

dinheiro é crime autônomo, não se constituindo em mero exaurimento da infração antecedente, razão pela
qual não haverá bis in idem ou litispendência entre os processos instaurados contra o mesmo acusado pelo
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Nessas hipóteses, em que o autor da lavagem é o mesmo autor da infração antecedente, por
ambos os delitos deverá responder em concurso material, com a aplicação cumulativa das penas
(CP, art. 69), salvo se praticá-los em uma mesma ação, quando, então, ter-se-á concurso formal
impróprio (CP, art. 70, última parte).
Quanto ao argumento de que a responsabilizaçáo criminal do autor da infração antecedente pelo crime de lavagem de capitais seria incompatÍvel com o princípio do nemo tenetur
se detegere, é importante ressaltar que, em virtude do princípio da convivência das liberdades,
não se permite que qualquer das liberdades seja exercida de modo danoso à ordem pública e às
liberdades alheias, do que se infere que o direito à não autoincriminação não pode ser entendido
em sentido absoluto. Logo, da mesma forma que o autor de um crime de homicídio também
responde pelo delito de fraude processual, caso venha a inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo penal (CP,
art. 347, parágrafo único), o autor da infração penal precedente também deverá responder pelo
crime de lavagem de capitais se, após o exaurimento do delito-base, empreender nova conduta
delituosa visando à ocultação dos bens, direitos e valores obtidos ilicitamente. Afinal, em ambos
os exemplos, o que ocorre é a prática de nova infração penal, de maneira autônoma e dissociada
de qualquer exigência de colaboração por parte de autoridade, com o objetivo de encobrir delito
anteriormente praticado, afastando-se, assim, a incidência do nemo tenetur se detegere. Em tais
situações, como não há risco concreto de autoincriminação, mas mero temor genérico de revelação de crime anteriormente praticado, não se pode admitir que o direito de não produzir prova
contra si mesmo possa atenuar a responsabilidade criminal do agente quanto a este novo delito
por ele praticado para ocultar o primeiro. 36

9.2. Desnecessidade de participação na infração antecedente.
A participação na infração antecedente não é condição para que se possa ser sujeito ativo
do crime de lavagem de capitais. Desde que tenha conhecimento quanto à origem ilícita dos valores, é perfeitamente possível que o agente responda pelo crime de lavagem de capitais, mesmo
sem ter concorrido para a prática da infração antecedente. 37
Aliás, o que hoje vem ocorrendo é exatamente uma crescente profissionalização na lavagem
do produto de atividade criminosa. Há, de futo, uma tendência, decorrente da natural divisão
de trabalho em uma sociedade complexa, de se terceirizar a atividade de lavagem, raramente
coincidindo o agente do crime de lavagem com o autor do delito antecedente. Como observa
Giovanni Falcone, "o tráfico de droga obriga à reciclagem: é impossível que os lucros resultantes
branqueamento de capitais e pela infração penal antecedente: STF, 2• Turma, HC 92.279/RN, Rei. Min. Joaquim
Barbosa, j. 24/06/2008, DJe 17718/09/2008. Na mesma linha, segundo o STJ, é posslvel que o autor da infração
antecedente responda por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia
deste delito: STJ, 5' Turma, REsp 1.234.097/PR, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 03/11/2011, DJe 17/11/2011.
36

Apropósito, no julgamento do RE nº 640.139 (STF, Pleno, Rei. Min. DiasToffoli,j. 22/09/2011, DJe 19813/10/2011),
o Supremo concluiu que o principio constitucional da ampla defesa e do nemo tenetur se detegere não alcança
aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes,
sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Na mesma linha: STF, 2' Turma, HC 72.377/SP, Rei. Min.
Carlos Velloso, DJ 30/06/1995 p. 271. E também: STF, 1' Turma, RE 561.704, Rei. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 64 02/04/2009. O STJ tinha posicionamento em sentido contrário: STJ, 6' Turma, HC 97.857/SP, Rei. Min. Og
Fernandes, Dje 10/11/2008. Porém, a partir da decisão do STF no julgamento do RE 640.139, passou a adotar o
mesmo entendimento: STJ, s• Turma, HC 151.866/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 01/12/2011, DJe 13/12/2011.
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Nessa linha: STJ, RMS 16.813/SP, 5.• Turma, j. 23.06.2004, rei. Min. Gilson Dipp, DJ 02.08.2004, p. 433.
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da venda de entorpecente cheguem aos seus beneficiários pelos canais oficiais. Daí a escolha
da clandestinidade. Por três motivos: o caráter ilegal do negócio; as eventuais restrições à exportação de capitais; a prudência de expedidores e destinatários. As manobras financeiras para
repatriar esse dinheiro sujo, não podendo ser integralmente efetuadas pelas próprias organizações- elas não possuem conhecimentos técnicos-, são os peritos da finança internacional que se
encarregam disso. Chamam-nos 'colarinhos brancos', esses homens que se colocam a serviço do
crime organizado, transferindo capitais de origerr, ilícita para países mais hospitaleiros, igualmente batizados de paraísos fiscais". 38

9.3. Participação por omissão.
Muito se discute acerca da possibilidade de participação por omissão nos crimes de lavagem de capitais, notadamente quando se uata de um profissional no exercício de suas atribuições próprias que se defronta com valores que de;confia serem provenientes de infração penal
e, mesmo assim, realiza uma conduta típica do ponto de vista objetivo por solicitação do autor
do ilícito anterior. Apesar de haver certa comrovérsia na doutrina acerca do assunto, prevalece
o entendimento de que a Lei n° 9.613/98 não irr.põe às pessoas relacionadas em seu art. 9° o
dever de abstenção de conduta que possa caracterizar branqueamento de capitais, limitando-se
a exigir que elas procedam à identificação adequada de seus cÚentes, mantenham registros das
transações que realizarem e comuniquem às autoridades competentes a ocorrência de operações
suspeitas.
Nessa linha, Rodrigo Leite Prado observa que "haverá conivência impunível sempre que
alguém, sabendo, presumindo ou ignorando i:ltencionalmente que os ativos entregues ao seu
cuidado são provenientes da prática de crime ant~cedente de lavagem de dinheiro, praticar ato
tendente a facilitar ou promover seu branqueamento, desde que tal conduta, inserindo-se entre
suas atividades profissionais ordinárias, não ostente desvalor jurídico-penal próprio".39

9.4. Advogados.
Lavar dinheiro não é tarefa fácil. Ao contrário de outros crimes tradicionais constantes do
Código Penal (v.g., furto, homicídio, etc.), que fodem ser facilmente executados por qualquer
pessoa, desenvolver um conjunto de operações hábeis a dissimular a origem de dinheiro sujo
de modo a não levantar suspeitas das autoridades responsáveis pela persecução penal não é
tarefa fácil, capaz de ser executada por qualquer pessoa. Por isso, na grande maioria dos casos,
tem se tornado cada vez mais comum a utilização dos serviços de profissionais oriundos das
mais diversas áreas, que empregam seus conhecioentos para otimizar o processo de lavagem de
capitais. Como as chances de impunidade da lavagem estão diretamente relacionadas ao grau
de complexidade das operações contábeis e da engenharia financeira desenvolvida para a ocultação dos valores ilícitos, é cada vez mais comum o recrutamento por organizações criminosas
~onra.Trad.

38

Falcone, Giovanni. Cosa nostra: O juiz e os homens de
trand, 1993. p. 114-115.

39

Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Org. Carla Veríssimo De Carli. Porto Alegre: Editora Verbo
Jurídico, 2011, p. 248. Ainda segundo o autor, se o profissional praticar qualquer ato que extrapole suas funções
habituais para facilitar o branqueamento, responder~ normalmente pelo crime de lavagem de capitais, como
coautor ou partícipe.
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de contadores, corretores, leiloeiros, gerentes de instituições financeiras, notários e advogados,
entre outros profissionais, para auxiliar na execução da lavagem de capitais.
Como esses profissionais podem se defrontar com operações suspeitas de lavagem de capitais, surgiu a necessidade de inseri-los no contexto do combate a esse delito, mediante a imposição a esses experts de deveres de identificação e de comunicação de atividades supostamente
criminosas às Unidades de Inteligência Financeira (UIF) - no caso do Brasil, o COAF. Tais
profissionais passaram a ser qualificados, portanto, como gatekeepers, ou seja, aqueles que devem colaborar para a proteção de bens jurídicos pela denegação de auxílio ou colaboração com
potenciais criminosos.
Aliás, objetivando tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de capitais, a Lei n° 12.683/12 ampliou o rol de pessoas físicas ou jurídicas que são obrigadas a comunicar ao COAF a existência de operações suspeitas.
A título de exemplo, ante a nova redação do art. 9°, parágrafo único, inciso XIV, da Lei n°
9.613/98, sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas ou jurídicas que
prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria,
aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações: a) de compra e venda de
imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer
natureza; b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; c) de abertura ou gestão
de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários; d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas
análogas; e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e f) de alienação ou aquisição de direitos
sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais.
Conquanto não haja referência expressa aos profissionais da advocacia, é evidente que, ao se
referir às pessoas físicas ou jurídicas que prestem, ainda que eventualmente, serviços de assessoria,
consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, o art. 9°,
parágrafo único, inciso XIV, da Lei n° 9.613/98, pode ser interpretado no sentido de também
abranger os advogados, sobretudo tributaristas e societários, que geralmente prestam assessoria e
consultoria nas operações econômico-financeiras destacadas pelo referido dispositivo legal.
Diante desse novo regramento, surgem diversos questionamentos: ao advogado se impõe o
dever de comunicar operações suspeitas de lavagem de capitais às autoridades competentes? Até
que ponto esse suposto dever de comunicação é compatível com o sigilo constitucional inerente
ao exercício da advocacia? A omissão do advogado em comunicar operações suspeitas pode gerar
eventual responsabilidade criminal pela prática do crime de lavagem de capitais? A conduta do
advogado que recebe honorários advocatícios fruto de uma infração penal antecedente, tendo
certeza (ou apenas suspeitando) de sua origem ilícita, tipificil o crime de lavagem de capitais?
Em relação ao primeiro questionamento, parte da doutrina entende que a imposição de deveres de identificação e comunicação de operação suspeita não é inconstitucional. Na verdade,
há de se fazer a distinção entre duas espécies de advocacia: 40
a) advogados de representação contenciosa: advogados que atuam na defesa de seu cliente em um processo judicial jamais podem ser obrigados a comunicar à Unidade de Inteligência
40

É nesse sentido a lição de Rodrigo de Grandis: Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Org. Carla
Verfssimo de Carli. PortoAiegre/RS: Editora Verbo Jurídico, 2011. p.128-129.
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Financeira (COAF) ou ao órgão regulador da atividade (OAB) quaisquer fatos dos quais tenham
tomado ciência no estrito exercício de sua atividade profissional, ainda que eles se amoldem às
figuras típicas da lavagem de capitais, sob pena de lesão ao art. 133 da Constituição Federal,
que assegura a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. Fosse o advogado
obrigado a comunicar operações suspeitas, a relação de confiança que deve existir entre o cliente
e seu defensor seria colocada em segundo plano, já que o acusado teria receio de revelar a seu advogado detalhes Úteis ao exercício de sua ampla defesa. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado
ao advogado que é consultado sobre uma situação jurídica concreta vinculada a um processo
judicial (v.g., defensor procurado por investigado para aconselhamento em relação à aceitação
de proposta de acordo de colaboração premiada); 41
b) advogados de operações: a atividade de consultoria jurídica não processual (empresarial, tributária) encontra-se abrangida pelos deveres inerentes ao "Know your customer", sem
que se possa arguir qualquer inconstitucionalidade. Por conseguinte, se a consultoria for prestada pelo advogado no sentido de se indicar a melhor e mais eficaz forma de se ocultar valores obtidos a partir de uma infração penal, é perfeitamente possível que o advogado venha a responder
criminalmente pelo delito de lavagem de capitaisY
Nesse caso, se o profissional da advocacia tem ciência inequívoca (ou fundada suspeita) de
que o capital a ele entregue para a prática de determinada operação financeira tem origem criminosa ou contravencional, deve se abster de atuar, vez que é perfeitamente previsível o resultado
de ocultação de tais valores. A título de exemplo, se a finalidade precípua do advogado disser
respeito à promoção da chamada "blindagem patrimonial" por meio da criação de empresas fictícias no exterior, abertas em nome de "laranjas", 43 para mascaramento de valores obtidos ilicitamente, o profissional da advocacia pode ser processado criminalmente pela lavagem de capitais
como partícipe. Afinal, não se pode negar que, sob a ótica da teoria da imputação objetiva, 44 sua
41

No âmbito da Comunidade Europeia, a Diretiva 2001/97 isentou os notários, profissionais forenses independentes- aí incluídos os advogados-, auditores, técnicos de contas externos e consultores fiscais das obrigações
de identificação de clientes, manutenção de registros e notificação de transações financeiras suspeitas em
relação às informações recebidas de um dos seus clientes ou obtidas sobre um dos seus clientes ao ensejo de
determinar a situação jurídica por conta do cliente ou no exercício de sua missão de defesa ou de representação
desse cliente num processo judicial ou a respeito de um processo judicial, inclusive quando se trate de conselhos relativos à forma de instaurar ou evitar um processo judicial, quer essas informações tenham sido recebidas ou obtidas antes, durante ou depois do processo. Por conseguinte, a consulta jurídica permanece sujeita à
obrigação de segredo profissional, exceto se o consultor jurídico participar em atividades de branqueamento de
capitais, se a consulta jurídica for prestada para efeitos de branqueamento de capitais ou se o advogado souber
que o cliente pede aconselhamento jurídico para efeitos de branqueamento de capitais.

42

Em sentido diverso, Badaró e Bottini (op. cit. p. 138) sustentam que, por mais que a advocacia operacional
não tenha relação direta com o direito de defesa, e que os serviços desenvolvidos sejam de aconselhamento e
colaboração em atividades financeiras e comerciais, há um conflito aparente de normas que afasta a submissão
do profissional da advocacia às regras previstas no art. 9º, parágrafo único, XIV, da Lei nº 9.613/98. Isso porque
o Estatuto da OAB prevê o dever de sigilo e a confidencialidade na relação cliente/advogado (Lei nº 8.906/94,
art. 34, VIl), além de autorizar o profissional da advocacia a não depor como testemunha sobre fato que constitua sigilo profissional (art. 7º, XIX). Logo, com base no princípio da especialidade, a obrigação genérica de
comunicação de operações suspeitas é afastada diante da especialidade do sigilo dirigida ao advogado.

43

Como observa Barros (op. cit. p. 59), há 3 tipos de laranjas: a) pessoas ingênuas, simples, que, não tendo capacid~de
econômica, são utilizadas nas transações ilegais e até podem ignorar a operação de lavagem; b) pessoa que cede
ou empresta seus documentos, mediante o pagamento de determinada quantia, permitindo a sua utilização para
finalidade que desconhece; c) pessoa que, além de 'emprestar seu nome', alicia outros laranjas para o trabalho.

44

De acordo com a teoria da imputação objetiva, a conduta penalmente relevante é aquela que cria um risco
não permitido de afetação do bem jurídico objeto da norma penal, que se reflete no resultado, dentro do
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conduta dolosa criou um risco não permitido de mascaramento, colaborou causalmente com o
resultado concreto, dentro do âmbito de abrangencia da norma.
A propósito, em recente operação concuzida pela Polícia Federal denominada de Monte
Éden, apurou-se a existência de um esquema de fraudes comandadas por escritórios de advocacia especializados em criar empresas off-shore, com sede no Uruguai, em nome de laranjas, para
ocultar e dissimular valores e bens de "clientei." beneficiários. Após a criação de off-shores 45 no
Uruguai, a associação criminosa, utilizando-se das empresas estrangeiras, constituía sociedades
limitadas no Brasil. Estas, por sua vez, adquiriam o patrimônio dos clientes, transferindo a
propriedade dos bens. Com este artifício de registrar as empresas estrangeiras e as sociedades
nacionais em nome de laranjas, era possível justificar a origem de valores em dinheiro, fazer
remessas e deixar de recolher impostos sob a apaência de legalidade, numa operação conhecida
como "blindagem patrimonia\". 46
Portanto, parece-nos que o advogado que exerce sua atividade profissional na defesa judicial de seu cliente, que cobra honorários em contraprestação a serviços realmente efetuados, com
a regular emissão de nota fiscal, inserindo tais valores em sua declaração de imposto de renda, e
desde que sua atuação não tenha uma finaliecade ocultadora ou dissimuladora, não realiza o tipo
penal em debate. Isso porque o pagamento de um advogado com dinheiro procedente de um
delito prévio é um ato mediante o qual uma parte da capacidade econômica obtida com o dito
delito se transforma em uma prestação de serviços profissionais que, em princípio, não gera um
efeito de ocultação da origem nem tampouco de consolidação daqueles bens.
De todo modo, o fato de o advogado não responder criminalment" pelo crime de lavagem
de capitais não significa dizer que os valores ilícitos a ele pagos a título de honorários advocatícios estão imunes a eventuais medidas assecuratórias e a ulterior perda em favor da União ou
dos Estados.
Em se tratando de valores de origem espúria, do que tenha consciência (ou fundada suspeita) o advogado, não se pode olvidar que ·.tm dos efeitos da condenação é a perda, em favor da
União- e dos Estados, nos caso~ de competência da Justiça Estadual- de todos os bens, direitos
e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de capitais, .
inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé (Lei n° 9.613/98, art. 7°, inciso I, com redação dada pela Lei n° 12.683/12) e que o juiz
poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado,
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito
dos crimes previstos na Lei de Lavagem ou C.as infrações penais antecedentes (Lei n° 9.613/98,
art. 4°, caput).
Assim, mesmo que o advogado embargue eventual sequestro decretado em relação aos
valores que lhe foram pagos a título de honorários advocatÍcios, a ele não serão restituídos tais

45

46

âmbito de abrangência da norma penal.
Ojf-shores são empresas ou filiais de empre;a; estabelecidas em outros países, cuja grande concentração
dá origem aos chamados "paraísos fiscais". Em tese, prestam-se a administrar investimentos financeiros. A
tradução literal de off-shore é "litoral" ou "forê da costa". Esses paraísos fiscais são extremamente atrativos
aos lavadores de dinheiro não só pela vantagem fiscal oferecida, mas sobretudo por contarem com regras
atraentes de sigilo bancário, pouca supervisão de bancos, pouca fiscalização de empresas e permissão para
constituição de certos tipos de estruturas jurídicas empresariais que tornam muito difícil a identificação dos
reais proprietários e beneficiários.
STJ, s• Turma, HC 50.933/RJ, Rei. Min. laurita Vaz, j. 17.08.2006, DJ 02.10.2006, p. 294.
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valores, haja vista os requisitos estipulados pelo art. 130, inciso li, do CPP: a) que o bem tenha sido transmitido ao terceiro a título oneroso; b) que a qualidade e idone:dade da aquisição
esteja caracterizada pela presença de boafé. Ora, como o advogado tinha_ consciência da origem
ilícita de tais valores, ou pelo menos suspeitava de sua origem espúria, jamais poderá alegar que
recebeu tais valores de boa-fé, razão pela qual não logrará êxito na liberação do montante sequestrado. Nesse caso, por mais que a conduta do advogado não tenha gravidade suficiente para
dar lugar a responsabilização criminal pela prática do delito de lavagem de capitais, continuará
sendo ilícita à luz do ordenamento jurídico. Daí a possibilidade de sobre tais bens recair uma
medida cautelar de natureza patrimonial- sequestro-, seguida da perda em favor da União ou
dos Estados (Lei n° 9.613/98, art. 7°, I).
Obviamente, a conclusão anterior somente tem validade quando a prest;;.ção realizada pelo
advogado se circunscrever à defesa penal do autor do crime de lavagem de capitais. A solução
será diferente naqueles casos em que a atividade laboral do advogado consistir em assessorar
o cliente sobre como obter uma maior rentabilidade dos bens obtidos ou como ocultá-los de
maneira eficaz à ação das autoridades. Nesse caso, a conduta do advogado cria efetivo risco ao
interesse do Estado em reduzir as possibilidades de o agente usufruir os bens obtidos com a infração penal antecedente e tal risco encontra-se desaprovado pelas normas que regulamentam a
sua profissão (Lei n° 8.906/94, art. 2°, § 1°, c/c art. 34, XVII e XVIII). Logo como o advogado
contribui diretamente à manutenção da capacidade econômica do autor da lavagem, também
deve ser responsabilizado pelo crime de lavagem de capitais.
Não fosse feita esta distinção, todo e qualquer advogado que defendesse um acusado por lavagem de capitais responderia pelo crime previsto no art. 1°, § 2°, inciso I, da Lei 9.613/98. Ver-se-ia,
o acusado por lavagem de capitais, compelido a ser defendido por um advogado dativo, o que, à
evidência, seria causa de violação ao princípio da ampla defesa (CF/88, art. 5°, LV). Afinal, um dos
consectários lógicos da ampla defesa é exatamente a possibilidade assegurada ao acusado de escolher
seu defensor, na medida em que a relação que se estabelece entre os dois é de re:íproca confiançaY
Em síntese, quanto à possibilidade de o advogado figurar como sujeito ativo do crime de
lavagem de capitais, há de se atentar para o móvel do agente. Como se trata, a lavagem de capitais,
de crime de natureza comum, é natural que advogados também possam ser punidos por este delito
quando, por exemplo, guardarem dinheiro "sujo" para ocultar sua origem delituosa, ou concluam
contratos simulados de defesa, que não tenham por objeto uma contraprestação pelos serviços
profissionais, mas sim o objetivo de encobrir a origem dos valores. À evidência, para que o crime
de lavagem possa ser imputado ao advogado, também se faz necessária a comprovação do elemento
subjetivo (dolo). Com efeito, eventual desídia e imprudência por parte de um rrofissional da advocacia pode até caracterizar eventual infração administrativa, submetendo o agente às sanções nesta
seara, mas-não são suficientes para a imputação subjetiva no campo penal.
47
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Na visão do Supremo, a liberdade de escolha por parte do acusado do seu próprio ad,ogado traduz, no plano
da persecutio criminis, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. Portanto, não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal,
incumbe ao juiz ordenar a intimação do réu para que este, querendo, escolha outro advogado. Antes de realizada essa intimação- ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado- não é lícito ao juiz nomear defensor
dativo sem expressa aquiescência do réu: STF, 1~ Turma, HC 67.755/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 26/06/1990,
DJ 11/09/1992. Em sentido semelhante: STJ, 5• Turma, HC 162.785/AC, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
j. 13/04/2010, DJe 03/05/2010. Na mesma linha, reconhecendo a nulidade absoluta do feito em virtude da
ausência de intimação do acusado para constituir novo defensor diante de renúncia 3presentada pelo advogado constituído: STJ, s• Turma, HC 132.108/PA, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 16/12/2010, Dle 07/02/2011.
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Por fim, convém destacar que foi publicada recentemente pelo COAF a Resolução n° 24,
de 16 de janeiro de 2013, cujo objetivo é estabelecer normas gerais de prevenção à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Sujeitam-se ao cumprimento da norma as pessoas
físicas ou jurídicas não submetidas à regulação de órgão próprio regulador que prestem, mesmo
que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento
ou assistência, de qualquer natureza. De acordo com a Resolução, os advogados são excluídos
da obrigação de comunicarem ao Coaf informações confidenciais de seus clientes. Isso porque
os causídicos e os escritórios de advocacia se submetem à regulação da OAB e a regra dispõe especificamente sobre os procedimentos por pessoas não submetidas à regulação de órgão próprio.
Aliás, este entendimento já havia sido chancelado pelo Órgão Especial do Conselho Pleno
do Conselho Federal da OAB, órgão regulador máximo da profissão, em resposta à consulta formulada pelo Conselho Seccional da OAB/SP, que assim se pronunciou nos autos da Consulta n°
49.0000.2012.006678-6/0EP: "Lei n° 12.683/12, que altera a Lei 9.613/98, para tornar mais
eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Inaplicabilidade aos advogados
e sociedades de advogados. Homenagem aos princípios constitucionais que protegem o sigilo
profissional e a imprescindibilidade do advogado à Justiça. Lei especial, Estatuto da Ordem (Lei
n° 8.906/94), não pode ser implicitamente revogado por lei que trata genericamente de outras
profissões. Advogados e as sociedades de advocacia não devem fazer cadastro no COAF nem
têm o dever de divulgar dados sigilosos de seus clientes que lhe foram entregues no exercício
profissional. Obrigação das seccionais e comissões de prerrogativas nacional e estaduais de amparar os advogados que ilegalmente sejam instados a fazê-los".

10. TIPO OBJETIVO.
Ocultar expressa o ato de esconder a coisa, tirar de circulação, subtrair da vista. Traduz o
conceito de uma atividade com que se procura impedir ou dificultar o encontro da coisa. Consuma-se com o simples encobrimento da coisa através de qualquer meio, desde que o agente o
faça com a intenção de, no futuro, converter o bem em um ativo lícito.

Dissimular significa encobrir, disfarçar, escamotear, tornar invisível ou pouco perceptível,
ou seja, qualquer operação efetuada pelo agente para dificultar ainda mais o rastreamento dos
valores. Pela dissimulação, que funciona como uma segunda etapa do processo de lavagem, o
agente visa garantir a ocultação, proporcionando uma tranquila fruição dos valores ocultados
e, acima de tudo, a impunidade. Dissimulação deve ser interpretada, portanto, como ocultação
com fraude ou garantia de ocultação. Ao contrário da ocultação, que pode ocorrer omissiva ou
comissivamente, a dissimulação só pode ser praticada comissivamente.

Os vários núcleos verbais constantes do art. 1° fazem da lavagem crime de ação múltipla ou
de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais. de
uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio dà alternatividade, devendo, no
entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser considerada pelo juiz por ocasião da
fixação da pena (art. 59, caput, do CP). Pouco importa que o autor tenha ocultado valores (caput),
depois os tenha convertido em ativos lícitos (§ 1°, I) e, ao final, os tenha reintroduzido e utilizado
no sistema econômico-financeiro (§ 2°, I): terá praticado um crime único, por força da incidência
do princípio da alternatividade. Entretanto, inexistindo uma prpximidade comportamental entre
as várias condutas, haverá concurso de crimes (material ou mesmo continuado).
Quanto aos elementos normativos constantes do art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98, Marco
Antônio de Barros observa que a "natureza representa a própria especificidade ou as características
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estruturais dos bens, direitos ou valores; enquanto a origem liga-se a procedência ou a forma de
obtenção desses bens, direiros ou valores. Por localização entende-se onde possam esses bens,
direitos ou valores ser encontrados, e disposição o local em que estariam metodicamente colocados, utilizados ou a situação em que se encontram. No tocante à movimentação, servem os atos
de deslocamento, aplicação, circulação ou mudança de posição de tais bens, direitos ou valores.
Como última observação anota-se que a propriedade corresponde à titularidade e domínio de
bens, direitos ou valores que integrem o patrimônio proveniente de crime antecedente". 48
Como o tipo penal da lavagem de capitais possui como elementar a infração penal antecedente, temos aí uma norma penal em branco homogênea homovitelina, já que o tipo penal da lavagem
é complementado por outra norma da mesma hierarquia e do mesmo ramo do direito, ou seja, a lei
penal, no caso, a Lei n° 9.613/98 é complementada por outra lei penal, isto é, pela Parte Especial
do Código Penal, pela legislação extravagante ou pela Lei de Contravenções Penais.' 9
Há fundada controvérsia na doutrina acerca da natureza do crime do art. 1°, caput, da Lei n°
9.613/98, se material ou formal. Grande parte da doutrina sustenta que se trata de crime de natureza formal. Apesar de os núcleos aí utilizados - ocultar e dissimular- implicarem a produção de
resultados naturalísticos (ocultação e dissimulação), não há dissociação cronológica das ações em
si mesmas, por força inclusive da presença de outros elementos normativos que remetem obrigatoriamente a diferenciados complementos teleológicos e executivos (natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade). Daí por que se trata de crime formal. 5°
Sem embargo desse entendimento, parece-nos que o crime do art. 1°, caput, da Lei n°
9.613/98, tem natureza material, ou seja, o resultado naturalístico "ocultação ou dissimulação
da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos
ou valores provenientes, direta ou indiretamente dos crimes antecedentes" faz parte do preceito
primário do caputdo art. 1°, ficando sua consumação dependente da produção desse resultado.
Exemplificando, imagine-se a hipótese em que o agente, logo após ter recebido o preço de um
resgate resultado de um delito de extorsão mediante sequestro, venha a ser preso em flagrante no
momento em que tentava depositar os valores na conta de um "laranja". Neste caso, ausente a produção do resultado naturalístico (ocultação dos bens, direitos ou valores), deverá o agente responder pelo delito de lavagem de capitais em sua modalidade tentada. No entanto, se lograr êxito no
depósito, in casu correspondente à primeira fase da lavagem de capitais (colocação ou placement),
ainda que não ocorram as fases subsequentes da lavagem (dissimulação e integração), o deliro já
estará consumado, eis que ocorrera o resultado previsto no tipo penal (ocultação).
Ao proferir seu voto no julgamento do RHC 80.816, o Min. Sepúlveda Pertence manifestou-se no mesmo sentido: "(...) A lavagem de valores que acaso lograsse ocultar-lhe de modo tão
requintado a natureza e a origem, que tornasse insuscepdvel de ser desmascarada em qualquer
das fases do processo, seria o 'crime perfeito'. E a incriminação legal de um delito que, para
consumar-se, teria de materializar um 'crime perfeito' - isto é, insusceptível de ser descoberto
48

Lavagem de capitais, op. cit., p. 110.
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Para mais detalhes acerca das espécies de normas penais em branco, remetemos o leitor ao capítulo referente
ao Tráfico de Drogas.
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- constituiria rematado contra-senso. Claro, a ocultação, do art. 1°, caput, não é um crime formal, ou de mera conduta". 51

10.1. Distinção entre o exaurimento da infração antecedente e o crime de lavagem de capitais.
Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12, admltindo que, doravante, qualquer infração penal possa figurar como antecedente da lavagem de capitais, é extremamente
importante ressaltar que a tipificação da figura ::lelituosa prevista no caput do art. 1° da Lei
n° 9.613/98, na modalidade de ocultação ou dissimulação, demanda a prática de um ato de
mascaramento do produto direto ou indireto da infração antecedente. Isso significa dizer que
o uso aberto do produto da infração antecedemo:: não caracteriza a lavagem de capitais. Logo,
se determinado criminoso utiliza o dinheiro obtido com a prática de crimes patrimoniais para
comprar imóveis em seu próprio nome, ou se gasta o dinheiro obtido com o tráfico de drogas
em viagens ou restaurantes, não há falar em lavagem de capitais. Em síntese, o simples usufruto
do produto ou proveito da infração antecedente não tipifica o crime de lavagem de capitais.
Nesse sentido, como observam Badaró e Bottini, "aquele que se propõe a praticar uma infração
penal com resultado patrimonial o faz, em regr<., com a intenção de gastar em proveito próprio
os bens adquiridos. Trata-se de mero aproveitamento do produtc do crime, ato irrelevante para
a administração da Justiça". 52
Na mesma hnha, Fausto De Sanctis desta:a que, no crime de lavagem de capitais, "a punição somente se justifica quando a conduta n~o seja desdobramento natural do delito antecedente, uma vez que a punição apenas se legitima ao se verificar modo peculiar e eficiente de dificultar a punição do Estado. Exige-se uma conouta (ação ou omissão) voltada especificamente à
lavagem. Haverá, assim, tão-só a prática do crime precedente quando a conduta de lavagem for
considerada uma utilização ou um aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas.
Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato antecedente
por delito de lavagem de dinheiro. Com isso, fi.:ariam afastadas desta infração penal as condutas
de guardar dinheiro em colchão, subornar testemunhas para se conseguir álibi etc".53
Portanto, se o agente se limita a comprar um imóvel con o produto da infração antecedente, registrando-o em seu nome, não há fa:ar sequer na prática do tipo objetivo da lavagem
de capitais, porquanto aquele que pretende o·:ultar ou dissimular a origem de valores espúrios
jamais registraria a propriedade do imóvel no ;eu próprio nome. No entanto, se o agente registra
o imóvel em nome de um "laranja", a fim d~ dificultar o rastreamento dos valores ilícitos, aí
sim dar-se-á o juízo de tipicidade do crime de lavagem de capitais. Daí a grande importância
de se aferir o que seria mero exaurimento da infração antecedente e a prática de nova conduta
delituosa, visando à ocultação ou dissimulaçio de bens, direitos ou valores provenientes, direta
ou indiretamente, de qualquer infração penal.
Nesse sentido, como já se pronunciou o Tribunal Regio::~al Federal da 4a Região, tendo o
legislador classificado como condutas típicas da lavagem de capitais o ocultar ou o transformar
51

STF: voto do Min. Sepúlveda Pertence no RHC 80.815, DJU 18.06.2001.
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BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentário's à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65.
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Combate à lavagem de dinheiro: teoria e prática. Campinas/SP: Millennium Editora, 2008. p. 41.
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(dando ao dinheiro ilícito a aparência de lícito pela dissimulação de sua natureza, origem ou movimentação), a conversão de ativos ilícitos em lícitos não se dá com a mera aquisição de bens com
o produto do crime anterior, mas por sua transformação falseada em dinheiro lícito. A conduta
de pagar contas diretamente, usando dinheiro ilícito, mas :ie forma aberta e não camuflando ou
transmudando a natun:za do numerário, não se subsume a qualquer das figuras típicas do crime
de lavagem de dinheiro, sendo, no máximo, pós-fato impunível e natural ao agir desde o início
planejado pelo criminoso. 54
Evidentemente, o escamoteamento do produto da infração antecedente, por si só, não é
suficiente para a tipificação do crime de lavagem de capitais. Para além do mascaramento desses
bens, direitos ou valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e a vontade de limpar o capital sujo e
reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita. A título de exemplo, por mais que, sob
um ponto de vista objetivo, o ato de esconder dinheiro err_baixo de um colchão perfaça a ocultaçáo a que se refere o art. 1°, caput, da Lei n° 9.613198, tal conduta somente poderá ser tipificada
como lavagem de capitais se a ela se somar a intenção do agente de reintegrar aquele numerário
ao círculo econômico com aparência lícita. Portanto, se a ocultação for perpetrada pelo agente
com o único objetivo de aguardar o melhor momento para usufruir do produto da infração antecedente, e não com o objetivo de lhe conferir uma aparência súpostamente lícita, ter-se-á mero
exaurimento da infração antecedente, jamais a prática do crime de lavagem de capitais.

10.2. Natureza instantânea ou permanente.
Uma das principais mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12 foi a extinção do rol taxativo de crimes antecedentes que constava do art. 1° da Lei n° 9.613/98, e a possibilidade de que,
doravante, qualquer infração penal passe a figurar como antecedente da lavagem de capitais.
Ante a mudança, não há dúvidas de que, praticada determinada infração penal (v.g., crimes tributários) a partir da entrada em vigor da Lei n° 12.683/12 (10/07/2012), caso os bens, diretos ou
valores dela provenientes venham a ser objeto de ocultaçã::> ou dissimulação, caracterizado estará
o delito de lavagem de capitais, nos exatos termos do arr. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98. Como se
percebe, não há qualquer dúvida quanto à imediata aplicação da nova redação do art. 1o, caput,
da Lei n° 9.613/98, às hipóteses em que a infração penal antecedente e a lavagem de capitais
forem cometidas a partir da vigência da Lei n° 12.683/12.
Na verdade, a controvérsia deve girar em torno das hipóteses em que a infração penal antecedente tiver sido praticada antes do dia 10 de julho de 2012, perpetuando-se a ocultação ou
dissimulação de tais valores na vigência da Lei n° 12.683/12. Exemplificando, suponha-se que
determinado indivíduo tenha praticado a contravenção penal do jogo do bicho (Decreto-Lei n°
3.688/41, art. 58) ·apenas entre os anos de 2010 e 2011, pondo fim a esta atividade delituosa no
início do ano de 2012. A fim de ocultar a origem dos valores obtidos a partir desse crime-anão,
o agente mantém em depósito no exterior uma conta corrente em nome de "laranjas" desde o
ano de 2010, sendo que essa ocultação prolonga-se até a entrada em vigor da Lei n° 12.683/12.
Assim, a despeito de a infração antecedeme ter sido praticada antes das mudanças produzidas
na Lei de Lavagem, a ocultação se prolonga durame o tempo, até a data da vigência da Lei n°
12.683/12. Nesse caso, a tipificação (ou não) do crime de lavagem de capitais está diretamente
condicionada a sua natureza jurídica, a saber:
54
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1) Crime instantâneo de efeitos permanentes: o ato de ocultar ou dissimular consuma o
delito de lavagem de capitais no instante de sua prática, daí por que a manutenção do bem oculto
ou dissimulado deve ser compreendida como mera decorrência ou desdobramento do ato inicial.
Em síntese, o crime de lavagem consuma-se com a ação de esconder, funcionando a manutenção
da ocultação como um efeito permanente do comportamento inicial. Cuida-se, portanto, de crime instantâneo de efeitos permanentes, no qual a consumação cessa no instante do ato, mas seus
efeitos perduram no tempo. Logo, à exceção dos crimes antecedentes que já constavam da redação original do art. 1° da Lei n° 9.613/98 (v.g., tráfico de drogas, terrorismo e seu financiamento,
etc.), só haverá lavagem de capitais se tanto a infração penal antecedente quanto a lavagem de
capitais forem perpetradas a partir do dia 10 de julho de 2012, data em que entrou em vigor a
Lei n° 12.683/12. Logo, no exemplo acima citado, como o jogo do bicho fora praticado ames
das mudanças produzidas na Lei n° 9.613/98, não há falar em lavagem de capitais, mesmo que
a ocultação de tais valores se prolongue até a entrada em vigor da Lei n° 12.683/12, sob pena de
violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5°, XL); 55
2) Crime permanente: os verbos utilizados no art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98- ocultar
e dissimular- denotam a existência de crime de natureza permanente, com um continuum criminoso com execução em andamento enquanro o bem permanecer escondido. Como se sabe,
compreende-se por crime permanente aquele delito cuja consumação, pela natureza do bem
jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo, desde que nas mãos do agente o poder de fazer
cessar a conduta delituosa. Nesses crimes, há uma continuidade da situação antijurídica que
decorre não apenas da manutenção do status quo, mas também da contínua afetação do bem jurídico em virtude de atos reiterados praticados pelo agente (v.g., extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado). Essa espécie de crime apresenta a característica da possibilidade, por
parte do agente, de fazer cessar a conduta criminosa, embora sem fazer desaparecer a infração
penal, já consumada. Do crime permanente, vale lembrar, decorrem relevantes consequências:
a prescrição começa a correr do dia em que cessa a permanência (CP, art. lll, III); enquanto
ocorre a permanência, entende-se o agente em flagrante delito (CPP, art. 303, caput). 56
55

Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais
e processuais penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012. p. 79. Segundo os autores, "a identificação do ato inicial de ocultação com a consumação instantânea da lavagem de dinheiro não exonera totalmente os bens ocultos antes da vigência da nova
lei. Ainda que à época dos fatos a ocultação daqueles bens não constituísse lavagem de dinheiro, cada nova
movimentação destes mesmos bens com intuito de aprofundar a ocultação ou a dissimulação será um novo ato
ti pico, sobre o qual incidem as regras vigentes, ou seja, as disposições da lei em comento". Logo, se o agente
praticou um crime de roubo e depositou os valores obtidos com a venda dares em nome de terceiros antes da
vigência da Lei n• 12.683/12- quando o crime de roubo não figurava como antecedente da lavagem-, não há
tipicidade no mascaramento, ainda que a ocultação se mantenha vigente, haja vista a natureza instantânea do
branqueamento. Todavia, se esse mesmo agente movimentar os valores para outra: conta na vigência da nova
Lei, ou seja, a partir do dia 10 de julho de 2012, haverá lavagem de capitais. Em sentido semelhante, Barros
(op. cit. p. 55) adverte que, ainda que a conduta do agente lavador se inicie ou tenha continuidade na vigência
da lei atualmente em vigor, se o crime principal, do qual decorre o lucro ilícito, não constava do rol de crimes
antecedentes, não se pode imputar-lhe o crime de lavagem.
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A maioria da doutrina entende que o crime de lavagem tem natureza permanente: MAIA, Rodolfo Tigre (op.
cit. p. 83); DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2011. p. 198; ARAS, Vladimir. A investigação criminal na nova Lei de Lavagem de Dinheiro. Boletim do
IBCCRIM ng 237. Agosto/2012. p. 6. No bojo de medida liminar indeferida em habeas corpus pelo Min. Joaquim
Barbosa, constou que "é irrelevante o fato de o crime antec"edente supostamente ter sido praticado antes do
início da vigência da Lei n• 9.613/98, haja vista a existência de lastro probatório no sentido de que as condutas
de ocultação e dissimulação dos valores provenientes de crime, que sõo delitos permanentes, se protraíram no
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Compreendida a lavagem de capitais como espécie de crime permanente, mesmo que a
infração penal antecedente tenha sido cometida em momento anterior à entrada em vigor da
Lei 12.683/12 (lO de julho de 2012), responderá o agente normalmente pelo crime do art. 1°
da Lei n° 9.613/98 caso a ocultação venha a se protrair no tempo após a vigência das alterações
da Lei de lavagem. Neste sentido é o teor da Súmula 711 do STF, segundo a qual "a lei penal
mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior
à cessação da continuidade ou da permanência". Destarte, por mais que, à época da prática
delituosa, a infração antecedente não constasse do rol de precedentes (v.g., crimes tributários),
o crime de lavagem de capitais restará tipificado na hipótese de a ocultação desses valores ser
mantida na vigência da Lei n° 12.683/12, pouco importando o fato de a infração antecedente
estar prescrita, vez que a extinção da punibilidade em relação a tal crime não afeta a lavagem de
capitais a ele relacionada.
Essa discussão não é novidade no ordenamento pátrio. Por ocasião da entrada em vigor da
Lei n° 9.613/98 (04/03/1998), tal controvérsia também foi instalada, porquanto houve vários
casos concretos em que o crime antecedente fora perpetrado antes da vigência da Lei de Lavagem, porém os valores remanesceram ocultos até a data de 4 de março de 1998. Há precedentes
do Tribunal Regional Federal da 3• Região no sentido de que se trata de crime permanente: "Se
os crimes imputados ao paciente na denúncia, expressos nos artigos 1°, inciso I; par. 1°, incisos
I e li, e par. 2°, inciso I, todos da lei n° 9.613/98, estão definidos em lei anterior, não há que se
falar em ofensa ao princípio da reserva legal, mormente se as respectivas condutas subsumem-se
na moldura descrita na lei. Os tipos penais elencados na lei n° 9.613198, expressos na ocultação e
dissimulação, cujas ações podem pro trair-se no tempo e perpetuar a periclitação do bem jurídico
precipuamente protegido, caracterizam hipóteses de crimes permanentes. Tratando-se de imputação
desse jaez, que teve início antes do advento da lei o 9.613/98, mas que se prolongou muito após
a entrada em vigor da norma incriminadora, não há que se falar em ofensa aos princípios da
reserva legal e da anterioridade da lei penal, posto que a ofensa ao bem jurídico restou protraída
no tempo". 57
Em caso concreto em que transferências ilícitas de recursos para o exterior ocorreram antes
da vigência da Lei n° 9.613/98 (4 de março de 1998), mas cujos valores não foram legalmente
repatriados e permanecem ocultos no exterior, o Supremo Tribunal Federal deliberou pelo recebimento de denúncia contra Deputado Federal pela prática do crime de lavagem de capitais.
Porém, a própria Corte admitiu ter dúvidas acerca da natureza da lavagem de capitais, in verbis:
"Não fixada ainda pelo Supremo Tribunal Federal a natureza do crime de lavagem de dinheiro,
se instantâneo com efeitos permanentes ou se crime permanente, não há que falar-se em prescrição neste instante processual inaugural". 58
Apesar de a Suprema Corte ainda não ter se pronunciado de maneira definitiva acerca da
natureza do crime de lavagem de capitais- se permanente ou instantâneo de efeitos permanentes-, talvez possa ser utilizado em relação a este delito o mesmo raciocínio que vem sendo feito
pelos Tribunais no tocante ao denominado estelionato previdenciário (CP, art. 17!, § 3°). Nesse
tempo muito após a entrada em vigor da norma incriminadora". (STF, HC 113.856-MC/SP, Rei. Min. Joaquim
Barbosa,j. 12/06/2012).
57

TRF-3.! Reg., HC 1999.03.00.016717-9/MS, S.! T., j. 15.02.2000, rei. Juíza Suzana Camargo, DJU 18.04.2000,
p. 781.
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caso, se a fraude for perpetrada pelo próprio agente que recebe os benefícios indevidos, cuida-se
de crime permanente, porquanto a lesão contÍnua pode ser por ele interrompida a qualquer momento com a simples suspensão do pagamento. Todavia, se a fraude é perpetrada por terceiro,
este não mais possui o dom{nio permanente dos fatos, razão pela qual, em relação a ele, trata-se
de crime instantâneo de efeitos permanentes. Trazendo esse raciocínio para a lavagem de capitais, poder-se-ia concluir, então, que o agente que oculta ou dissimula a origem de valores ilícitos
para seu própric usufruto e benefício, detendo o domínio permanente dos atos de mascaramento, pratica crime permanente, ao passo que o terceiro que concorre para a prática da lavagem,
sem, todavia, deter qualquer poder de interrupção dos atos de escamoteamento, pratica crime
instantâneo de efeitos permanentes. 59

11. TIPO SUBJETIVO.
11.1. Punição exclusivamente a título de dolo.
Em alguns países da Europa, como a Alemanha, Luxemburgo e a Espanha, também se
admite a punição do delito de lavagem de capitais a tít~lo culposo. Nesse senrido, o Plano de
Ação contra a Delinquência organizada aprovado em junho de 1997 pelo Conselho Europeu
de Amsterdã contempla como uma de suas recomendações dirigidas aos Estados membros da
União a penalização da lavagem cometida por negligência (recomendação 26).
No Brasil, não se admite a punição do branqueamento de capitais a tÍtulo de culpa. O elemento subjetivo dos crimes previstos na Lei 9.613/98 é o dolo, considerado como a consciência
e vontade de realizar o tipo objetivo.
Diante da redação original da Lei n° 9.613/98, o dolo também devia abranger o conhecimento acerca de um dos crimes antecedentes listados nos revogados incisos do art. 1°, o que
dificultava sobremaneira a persecução penal em relação ao crime de lavagem de capitais. Com
efeito, a técnica utilizada na redação do art. 1° antes do advento da Lei n° 12.683/12, individualizando os crimes antecedentes, ignorava fato incontroverso inerente ao processo de reciclagem
de capitais, qual seja, o de que os responsáveis pela ocultação dos bens, geralmente, ignoram
os detalhes dos crimes de que resultaram tais valores, condensada na expressão dont't ask, don't
tell ("não pergunte, não conte"). Podem até saber que se trata de dinheiro sujo, mas preferem
desconhecer a natureza específica do crime antecedente.
Daí o motivo pelo qual a Lei n° 12.683/12 pôs fim ao rol de crimes antecedentes, figurando, em seu lugar, a expressão "infração penal". Se, antes, era necessário que o agente tivesse
consciência de que os ya]ores por ele ocultados eram provenientes de um dos crimes antecedentes listados nos incisos do art. 1° (tráfico de entorpecentes, terrorismo e seu financiamento,
contrabando ou tráfico de armas, etc.), doravante bastará que o autor da lavagem de capitais
tenha ciência de que os valores são provenientes de infração penal, o que facilitará sobremaneira
a comprovação do elemento subjetivo do delito, notadamente através da prova indiciária. Logo,
59

Referindo-se ao estelionato previdenciário, é firme a jurisprudência no sentido de que, enquanto a fraude
perpetrad3 por terceiro consubstancia crime instantâneo de efeito permanente, a prática delituosa por
parte do beneficiário da previdência, considerada relação jurídica continuada, é enquadrável como permanente, renovando-se ante a periodicidade do benefício: STF, 1ª Turma, HC 99.112/AM, Rei. Min. Marco
Aurélio, j. 20/04/2010, DJe 120 30/06/2010; STF, 1ª Turma, HC 102.049/RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 22/11/2011,
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se o agente tiver ciência de que os bens são produto direto ou indireto de infração penal e agir
com consciência e vontade de encobri-los, devera responder pelo crime de lavagem de capitais.
Assim, tendo em conta que a participação na infração antecedente não é condição sine qua
non para que se possa ser sujeito ativo do crime de _avagem de capitais, considerando-se, ainda,
uma tendência universal de se terceirizar e profissionalizar60 a atividade de lavagem, raramente
coincidindo o autor do crime de lavagem com c agente do crime antecedente, 61 discute-se se
haveria necessidade de que esse agente do crime de lavagem, que não concorreu para o delito
precedente, tivesse conhecimento específico da infração antecedente, com todos os :;eus elementos e circunstâncias. Em outras palavras, o que d~ve exatamente saber o agente para que se possa
afirmar a presença do dolo (grau de conhecimento:!?
A tal indagação, Moro assevera que os profissionais da lavagem, provavelmente o principal
alvo ou, pelo menos, o alvo imediato das leis de c:Jmbate à lavagem, raramente terão conhecimento preciso a respeito da infração antecedente. Exigir tal conhecimento teria impacto significativo na eficácia da lei. Do ponto de vista moral, por outro lado, parece ser irrelevante que
o agente tenha conhecimento específico do delito-base, bastando para a reprovação que tenha
conhecimento da origem e natureza delituosa dos valores, bens ou direitos envolvidos. 62
De fato, como a Lei 9.613/98 não exige explicitamente um conhecimento específico acerca
dos elementos e circunstâncias da infração antececiente, subentende-se que o dolo deve abranger
apenas a consciência de que os bens, direitos ou valores objeto da lavagem são provenientes,
direta ou indiretamente, de uma infração penal. Será dispensável, pois, o conhecimento do
tempo, lugar, forma de cometimento, autor e vHma da infração precedente. Não seria político-criminalmente adequado exigir um conhecimento detalhado e pormenorizado d1 infração de
onde derivam os bens. Caso contrário, só poucas condutas seriam puníveis.
Outrossim, pouco importa o conhecimer.to técnico-jurídico por parte do agente acerca
da subsunção da conduta anterior neste ou naquele tipo penal. Na verdade, basta que o agente
tenha uma "representação paralela na esfera do profano" de que tais bens são provenientes de
uma infração penal. A título de exemplo, se o _avador terceirizado assumir que os bens ilícitos
são provenientes de tráfico ilícito de drogas, é de todo irrelevante que, posteriormente, outra
infração penal seja apontada como fonte dos ·ralares espúrios (v.g., tráfico de armas). Afinal,
se, diante das alterações produzidas pela Lei n° 12.683/12, passou a figurar como elementar da
lavagem apenas a consciência de que os valores ocultados são provenientes de "infração penal",
pouco importa que o juízo de tipicidade feito ?elo autor da lavagem de capitai> recaia sobre
infração diversa daquela efetivamente cometida pdo autor do crime/contravenção anterior.
60

Cordero, lsidoro Blanco. E/ delito de Blanqueo de Ca-oftales. Pamplona, Aranzadi Editorial, 1997. p. 56-57.
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Inegável, em verdade, que a tendência contemporâr>ea da reciclagem de dinheiro proveniente de crime (riciclaggio di denaro proveniente da reato), em algumas formoç•5es sociais, aponta para a direção de uma autonomização
desta atividade. Esta passa a ser cada vez mais um segmento terceirizado do mercado de serviçcs ilegais, proporcionada por especialistas, indivfduos e empresas, nãc· só hábeis em elaborar complexas técnicas de escamoteação
da origem ilfcita de ativos mas habilitados a fornecer s:Jfisticada assessoria na análise e gerenciamento de riscos e
no estabelecimento de retaguarda jurfdica para implementação de tais operações. (Maia, 2004, p. 13).
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MORO, Sergio Fernando. Sobre o elemento subjetiv:J n :J crime de lavagem. Lavagem de dinheiro: comentários à
lei pelos juizes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Org. José Paulo Baltazar Júnior,
Sergio Fernando Moro; Abel Fernandes Gomes et a . P·orto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 95.
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Raciocínio diverso deve ser feito na hipótese de o autor da ocultação suspeitar (ou ter certeza) de que os bens por ele ocultados são provenientes de ilícito civil ou de ato de improbidade
administrativa. Como o tipo penal da lavagem de capitais traz como elementar a infração penal
antecedente, é evidente que o elemento cognitivo do agente deve abarcar a compreensão, ao
menos indiciá ria, de que os valores por ele ocultados são produto direto ou indireto de crime ou
contravenção penal.
Esse conhecimento acerca da origem espúria dos bens deve se manifestar no momento da execução do ato de lavagem, isto é, por ocasião da realização do tipo objetivo. 63 A eventual ocorrência
de um dolo subsequente não permite que se conclua pela presença do elemento subjetivo, salvo em
se tratando de crime permanente. Por exemplo, imagine-se um contrato bancário de trato sucessivo.
Parece fácil imaginar que as dúvidas ou certezas do profissional quanto à (i)licitude da origem dos
bens recebidos ou sobre o sujeito que os entrega não se manifestem logo no começo do contrato, mas
sim depois de um período de tempo determinado. Em tais casos, a responsabilidade criminal desse
profissional jamais poderá se estender aos atos de lavagem realizados antes de ter consciência quanto à
ilicitude dos valores. No entanto, parece certo que essa responsabilidade subsistirá se, proporcionada
inconscientemente uma operação de lavagem, e mantendo-se ainda dentro de sua esfera de poder, o
sujeito ativo não faça nada para evitar a reciclagem definitiva desse capital de origem ilegal- comissão por omissão-, depois de ter conhecimento de sua verdadeira procedência.
Portanto, quando o sujeito atua, desconhecendo ou ignorando que os bens sobre os quais
recai sua conduta têm sua origem numa infração penal antecedente ou, ao menos, admite por
erro que não procedem da comissão de uma infração, estaria atuando em erro de tipo. Seja ele
invencível (escusável - qualquer um poderia errar) ou vencível (inescusável - qualquer um poderia evitar), o erro sobre os elementos constitmivos do tipo legal de crime exclui o dolo, já que
este requer o conhecimento dos elementos do tipo objetivo. Se o erro sobre os elementos do tipo
for vencível, a infração será castigada na modalidade culposa, desde que haja uma figura delitiva
tipificando a correspondente conduta culposa, o que não acontece no crime de lavagem de capitais no ordenamento pátrio, que admite sua punição exclusivamente a título de dolo. A título de
exemplo, suponha-se que um funcionário público corrupto, objetivando esconder a origem ilícita de valores obtidos com a prática de crimes funcionais, solicite a um familiar que deposite esse
montante em sua conta corrente, dizendo-lhe que o dinheiro é fruto da venda de um imóvel, que
precisa ser depositado em nome de terceiros para evitar que seus credores tomem conhecimento
da existência do capital. Nesse caso, como o familiar não tinha consciência de que os valores
por ele ocultados eram produto de infração penal, não poderá responder pelo crime de lavagem
de capitais em virtude do erro de tipo, sob pena de verdadeira responsabilidade penal objetiva,
respondendo pelo crime apenas o agente que determinou o erro (CP, art. 20, § 2°).

11.2. Tipo congruente assimétrico (ou incongruente).
Ao contrário do tipo penal do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.613/98, que faz menção expressa ao
elemento subjetivo especial "para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal", as figuras delituosas constantes do caput e do § 2° do art. 1°
da Lei n° 9.613/98 silenciam acerca desse "dolo- específico". Por isso, parte da ~outrina entende
que a tipificação dessas figuras delituosas demanda apenas o dolo de ocultar ou dissimular os bens
63

Caparrós, Eduardo A. Fabián. E/ Delito de Blonqueo de Capita/es. Editorial Colex, 1998. p. 327.
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oriundos das infrações antecedentes. Não há necessidade de qualquer outro elemento subjetivo
-o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir). 64
Apesar do aparente silêncio do art. 1°, caput, e§ 2°, da Lei n° 9.613/98, prevalece o entendimento de que a tipificação dessa modalidade de lavagem de capitais não se satisfaz apenas
com o dolo de ocultar ou dissimular o produto direto ou indireto de infração penal. Para além
disso, também se faz necessária a demonstração do especial fim de agir por parte do agente consubstanciado na vontade de reciclar o capital sujo por meio de diversas operações comerciais ou
financeiras com o objetivo de conferir a ele uma aparência supostamente lícira. 65
Aliás, é exatamente a necessidade de comprovação desse elemento subjetivo especial implicitamente previsto nos crimes de lavagem de capitais do art. 1°, caput, e § 2°, ambos da Lei
n° 9.613/98, que irá diferenciar este crime do delito de favorecimento real (CP, art. 349). Afinal, a conduta de "tornar seguro o proveito do crime", tipificada como favorecimento real pelo
art. 349 do Código Penal, necessariamente abrange alguma forma de ocultação ou dissimulação. Logo, fosse necessário apenas o dolo genérico de ocultar ou dissimular para a tipificação da
lavagem de capitais, este delito acabaria absorvendo o favorecimento real, porquanto aquele que
oculta o produto direto ou indireto de determinada infração penal age com a intenção de tornar
seguro o proveito do crime.
A lavagem de capitais diferencia-se do favorecimento real exatamente pelo especial fim de
reciclar o produto direto ou indireto da infração antecedente, dando a ele uma aparência lícita
por meio de diversos estratagemas de mascaramento. Como observa a doutrina, a lavagem deve
ser compreendida, portanto, como "uma espécie de favorecimento real qualificado pela intenção
de ocultar os bens através de sua reciclagem. Não se trata mais do simples escamoreamento para
tornar seguro o proveito do crime, mas da ocultação ou dissimulação por meio da reintegração
do produto do crime à economia com aparência de licitude". 66
Por conseguinte, a simples ocultação do produto da infração antecedente, de per si, não
é suficiente para a tipificação do crime de lavagem de capitais. Para além do mascaramento
desses bens, direitos ou valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e a vontade de limpar o
capital sujo e reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita. Logo, o ato de esconder
dinheiro embaixo de um colchão jamais será suficiente para a tipificação do crime do art. 1°,
caput, da Lei n° 9.613/98, a não ser que demonstrado que o agente assim agiu com a intenção de
reinserir esses valores à economia formal com a aparência lícita. Como exposto anteriormente,
se a ocultação for perpetrada pelo agente com o único objetivo de aguardar o melhor momento
para usufruir do produto da infração antecedenre, e não com o objetivo de lhe conferir uma
64

É nesse sentido a posição de Rodolfo Tigre Maia: Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de
crime): anotações às disposições criminais da Lei n9 9.613/98. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 89.
Carla Veríssimo De Carli (op. cit. p. 188) comunga de entendimento semelhante.
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Na dicção do TRF da 4ª Região, "( ... ) as condutas descritas no art. 19, V, § 1º, li, da Lei nº 9.613/98 só possuem relevância penal se cometidas com dolo direto (genérico e específico), ou seja, com o objetivo específico de ocultar e dissimular a origem de bens, direitos ou valores procedentes de determinado crime". (TRF4,
ACR 2002.71.00.036771-1, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 22/10/2008)
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BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 105.
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aparência lícita, ter-se-á mero exaurimento da infração antecedente, jamais a prática do crime
de lavagem de capitais.

11.3. Dolo eventual.
De acordo com o art. 18, I, do Código Penal, diz-se o crime doloso, quando o agence quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Por dolo direco emende-se aquele em que o autor quer diretamente a produção do resultado
típico, seja como o fim diretamente pro(::OSto (C.olo direto de 1° grau), seja como consequência
necessária dos meios escolhidos (dolo direto c.e 2° grau ou dolo de consequências necessárias).
Por outro lado, fala-se em dolo eventua__ quando o agente, embora não desejando diretamente a produção do resultado típico, não se ahstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado, o qual já havia sido previs:::> ~aceito. O dolo eventual, em termos correntes,
"é a conduta daquele que diz a si mesmo "que aguente', 'que se incomode', 'se acontecer, azar',
'não me importo'. Observe-se que aqui não l:á uma aceitação do resultado como tal, e sim sua
aceitação como possibilidade, como probabilid:tde". 67
Em regra, os delicos somente são punidcs a título de dolo, salvo quando a lei expressamente
ressalvar a modalidade culposa- princípio d1 excepcionalidade do crime culposo (CP, art. 18,
parágrafo único). No que coca aos crimes dolc•sos, em regra, os tipos penais admitem tanto a
modalidade do dolo direto, quanco a do dolo eventual. Não há uma enumeração de tipos penais
específicos que comportem o dolo eveuual. apesar de existirem tipos penais específicos cuja
interpretação exclua essa possibilidade, geralmente caracterizados pela utilização da expressão
"que sabe" ou "que devia saber". É o que oc:>rre, a título de exemplo, com os crimes de receptação (CP, art. 180: 'Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte") e denunciação calunbsa (CP, art. 339: "Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicia,l, instauraçã:> de investigação administrativa, inquérico civil ou
ação de improbidade administrativa contra :Jg;uém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente"), em que a própria redação do tipo peni_ denota que a punição de tais delicos só é admitida
na modalidade de dolo direto.
Destarte, na medida em que o capt~t do art. 1°, bem como os tipos penais do§ 1° e do§ 2°,
inciso I, da Lei n° 9.613/98, não fazem use. d~ expressões equivalentes, inexistindo referência à
qualquer circunstância típica referida es?eci:Jrnente ao dolo ou tendência interna específica, conclui-se que é perfeitamente possível a imr:JUtaçáo do delito de lavagem tanto a título de dolo direto,
quanto a título de dolo eventual. Portanto, •:· é.elico de lavagem restará configurado quer quando
o agente tiver conhecimento âe que os valeres objeto da lavagem são provenientes de infração
penal (dolo direto), quer quando, ainda que desprovido de conhecimento pleno da origem ilícita
dos valores envolvidos, ao menos tenha ciêccia da probabilidade desse faco - suspeita da origem
infracional-, agindo de forma indiferente à ::>corrência do resultado delitivo (dolo eventual).

A propósico, um dos objetivos da Lei nc 12.683/12 foi inclusive o de expandir a punição
. dos crimes de lavagem de capitais a título d! dolo eventual. Com dêito, em sua redação original,
o art. lo, § 2°, I, da Lei no 9.613/98 incri:::J.inava a conduta daquele que "utiliza, na atividade
67

Zaffaroni, Eugenio Raúl; Pierangeli, José Henri~ue. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 3. ed. São
Paulo: Ed. RT, 2001. p. 498.
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econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos
crimes antecedentes referidos neste artigo". A própria redação do tipo penal em questão deixa
entrever que sua punição era possível exclusivamente a título de dolo direto, já que o dispositivo
em questão exigia que o agente soubesse que os valores por ele utilizados na atividade econômica
eram provenientes de qualquer dos crimes antecedentes. listados nos revogados incisos do art. 1°
da Lei n° 9.613/98. Com o advento da Lei n° 12.683/12, percebe-se que a restrição outrora existente em relação ao dolo eventual- que sabe serem provenientes- foi suprimida. Deveras, em sua
nova redação, o art. 1°, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.613/5'8 dispõe que incorre nas penas do crime
de lavagem de capitais quem "utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal". A mudança deixa evidente que, doravante, esta figura
delituosa poderá ser punida tanto a título de dolo direr.o quanto eventual.
Apesar de a figura delituosa do art. 1°, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, ter sido alterada de
modo a permitir a punição a título de dolo eventual, o mesmo não aconteceu com o tipo penal
do art. 1°, § 2°, inciso li, que prevê que incorre na mesma pena do crime de lavagem de capitais
quem "participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei". Como não houve a
supressão da expressão "tendo conhecimento", conclui-se que esta figura delituosa subsiste como
a única modalidade de lavagem de capitais punida exclusiva~ente a título de dolo direto. Isso
significa dizer que, 11a hipótese de o agente participar de grupo, associação ou escritório, apenas
desconfiando ou suspeitando que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática da
lavagem de capitais, não poderá responder pelo crime do art. 1°, § 2°, li, da Lei n° 9.613/98,
porquanto este crime não admite a punição a título de dolo eventual.
O grande problema resultante da aceitação do dolo evemual no delito de lavagem de capitais reside em sua proximidade com a culpa consciente, que, in casu, configuraria um indiferente
penal, por ausência de previsão legal da modalidade culposa de lavagem no ordenamento pátrio.
Como é cediço, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente representa a
produção do resultado como possível e, mesmo assim, pratica a conduta. Ocorre que, na culpa
consciente, o agente, apesar de prever o resultado, confia levianameme na sua não ocorrência.
Por outro lado, no dolo eventual, o agente se mostra indiferente, assumindo o risco de produzir
o resultado. Devido a essa linha tênue que distingue o dolo eventual da culpa consciente, somente por meio de elementos indicativos da intenção do agente será possível concluir quanto à
presença do elemento subjetivo necessário à caracterização da lavagem de capitais. 68
O problema ganha ainda mais relevância se considerarmos que, geralmente, o agente que
se dedica à atividade empresa~ial de lavagem de capitais se mostra indiferente à origem e à
natur~za dos bens, direitos ou valores envolvidos. De fato, para ele, o conhecimento pleno e
inequívoco da origem ilícita poderia até mesmo prejudi:á-lo posteriormente em um eventual
processo criminal. O contratante de seus serviços, por s·.1a vez, também não tem interesse em
68
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Como observa Zaffaroni, "o limite entre o dolo eventual e a culpa com representação é um terreno movediço,
embora mais no campo processual do que no penal. Em nossa ciência, o limite é dado pela aceitação ou rejeição
da possibilidade de produção do resultado, e, no campo processual, configura um problema de prova que, em
caso de dúvida sobre a aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado, imporá ao tribunal a
consideração da existência da culpa, em razão do beneficio da dúvida: in dubio pro reo". (Zaffaroni, Eugenio
Raúl; Pierangeli, José Henrique. Op. cit. p. 499).
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revelar informações quanto à prática da infração antecedente, podendo inclusive escolher outro
empresário se o lavador em questão se mostrar excessivamente curioso.
De se ver, nesse contexto, o grau de dificuldade quanto à comprovação do elemento subjetivo da lavagem de capitais, sobretudo devido à existência de uma linha muito tênue a distinguir
o dolo eventual da culpa consciente. É bem verdade que, no âmbito material, a distinção se dá
pela aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. No entanto, questiona-se:
como conciliar a comprovação desse dolo eventual, sem violação ao princípio da presunção de
inocência e sem que se incorra em verdadeira responsabilidade penal objetiva?
Com efeito, ao mesmo tempo em que se busca maior rigor no combate à lavagem de capitais, o Estado tem o dever institucional de assegurar aos imputados em geral, investigados ou
acusados, as garantias mínimas do devido processo legal, que se mostram ainda mais sensíveis
no âmbito criminal. O ponto nevrálgico da atuação estatal situa-se, pois, na obtenção do justo
equilíbrio entre a eficiência persecutória e a preservação de postulados garantistas, como os da
nulfa actio sine culpa e o da nulla accusatio sine probatione.
Hodiernamente, a orientação de que, para efeitos de distribuição do ônus da prova, o dolo
seria presumido a partir da prova dos demais elementos que compõem o tipo penal, recaindo
sobre o acusado o ônus de provar que não agiu dolosamente, é alvo de contundentes críticas por
parte da doutrina. Alega-se que esse dolo presumido representa flagrante violação ao princípio
da presunção de inocência, alterando indevidamente a regra de julgamento do processo penal
consubstanciada no in dubio pro reo. Nessa linha, conforme observa Badaró, "a presunção de
dolo nada mais é do que uma regra de julgamento no sentido de que, havendo dúvida sobre
se o acusado agiu ou não dolosamente, deverá ser condenado, pois incumbia a ele provar que
não agiu dolosamente. Em última análise, representa a adoção do in dubio pro societate, que faz
incidir sobre o acusado o ônus da prova de sua inocência". 69
A questão da comprovação desse elemento subjetivo é discutida pelos organismos internacionais especializados no combate à lavagem de capitais. Na esteira do conteúdo da recomendação 2.b das Quarenta Recomendações do Financiai Action Task Force on Money Laundering
(FATF), "a intenção e o conhecimento exigidos para provar o crime de lavagem de dinheiro é
consistente com os parâmetros traçados nas Convenções de Viena e Palermo, incluindo o conceito de que o estado mental pode ser inferido de circunstâncias fáticas objetivas".
Funciona o elemento objetivo, portanto, como forte indicativo da presença do elemento
subjetivo. De modo algum se está afirmando que estaria dispensada a prova do elemento subjetivo, sob pena de se incorrer em verdadeira responsabilidade penal objetiva. Na verdade, a
partir da prova dos elementos e circunstâncias objetivas do crime de lavagem, poder-se-á inferir
a presença do elemento subjetivo. Mas quais seriam esses elementos e circunstâncias objetivas
cuja comprovação autorizaria tal conclusão? 1\ão é possível chegar-se a uma resposta peremptória. Todavia, a depender da magnitude e dimensão dos elementos objetivos, tornar-se-ão inverossímeis as escusas do agente de que desconhecia a origem ilícita dos valores ocultados. Como
exemplo de traços característicos de uma conduta penalmente relevante, podemos mencionar:
aquisições por um preço vil ou em circunstâncias pouco usuais, operações múltiplas e arrojadas,
fracionamento de depósitos bancários, falsidades documentais, concurso de interpostas pessoas,
testas-de-ferro, utilização de identidades falsas, criação de pessoas jurídicas fantasmàs, relações
69

Badaró, Gustavo Henrique Righi lvahy. Ónus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 308.
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comerciais e financeiras com paraísos .fiscais, contratos fictícios ou sem sustentação econômica
real, movimentação de altas quantidades de dinheiro, abertura de contas bancárias por curtos
períodos de tempo, movimentação de capitais sem uma correspondente atividade comercial
lícita, grande quantidade de depósitos em dinheiro etc.
No Brasil, hipóteses de movimentações financeiras não usuais, que retratam situações indicativas da prática do delito de lavagem de capitais, estariam sobremaneira presentes em relação
às pessoas físicas elencadas no art. 9° da Lei 9.613/98, que, de maneira dolosa, deixassem de
cumprir seu dever de identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação obrigatória de operações financeiras manifestamente suspeitas às autoridades competentes, autorizando
conclusão afirmativa quanto à presença do elemento subjetivo por parte das pessoas físicas. 70
Nesse contexto, como observa a doutrina, "o dolo eventual pode ser admitido se o sujeito está de alguma forma investido em uma posição de garante em relação à evitabilidade do
resultado ou se sua conduta é relevantemente causal no processo de lavagem de dinheiro. Por
exemplo: um diretor de uma instituição financeira (que tem a obrigação legal de comunicar
operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) sabe que
determinada operação se presta ao procedimento de lavagem de dinheiro e, mesmo assim, não
comunica tal fato às autoridades, ou ainda revela ao seu cliente que realizou dita comunicação,
possibilitando um aperfeiçoamento da operação e um consequente benefício ao operador. Tal
comportamento se aproxima do dolo eventual e portanto sua conduta será típica"?'

11.4. Prova indiciária do dolo.
Não há como negar que uma das tarefas mais ingratas para a acusação no processo penal
é a prova do dolo do agente, seja porque o elemento subjetivo carece de dimensão material, seja
pelo fato de ser ele anterior à própria conduta. Para além disso, como o acusado não é obrigado
a produzir prova contra si mesmo em virtude do princípio que veda a autoincriminação, jamais
poderia ser constrangido a confessar sua verdadeira intenção por ocasião da prática delituosa. A
solução, então, é inferir seu estado anímico com base em circunstâncias fáticas objetivas externas de seu comportamento. 72
Especificamente em relação à lavagem de capitais, diante da dificuldade de se encontrar
prova direta do crime, o que pode ser atribuído à capacidade de camuflagem e hermetismo com
que atuam as organizações especializadas em reciclagem de capitais, resulta de importância
inquestionável a denominada prova indiciária, também chamada de prova indireta, classe de
prova especialmente idônea e útil para demonstrar o conhecimento da origem ilícita dos valores.
Com efeito, como é extremamente comum que não existam provas diretas da lavagem
de capitais, o elemento subjetivo do delito deve ser extraído de dados externos e objetivos, tais
70

Ante a premissa de que o volume das movimentações financeiras tornaria impossível ao Estado fiscalizar tudo, a
legislação de lavagem de dinheiro impõe a um amplo rol de pessoas obrigações que visam a facilitar o controle
e apuração de tais crimes, consubstanciadas em deveres de: a) identificação ou conhecimento do cliente; b)
conservação de registros, de modo a conservar a trilha do dinheiro; c) comunicação de operações suspeitas
(v.g., Circular nº 3.461 do Banco Central do Brasil).

71

Cervini, Raúl. Lei de lavagem de capitais: comentários à lei 9.613/98. Raúl Cervini, William Terra de Oliveira, Luiz
Flávio Gomes. São Paulo: Ed. RT, 1998. p. 328.
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Nesse contexto: DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre:
Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 235.
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como o incremento patrimonial injustificado, operações financeiras anômalas, inexistência de
atividades econômicas ou comerciais legais como lastro para o incremento patrimonial, vinculação com atividades de tráfico ilícito de er_torpecentes ou com outras infrações penais. Aliás, essa
possibilidade de comprovação do dolo p·::>r elementos objetivos constava da antiga Recomendação n° 2 do GAFI, que previa expressanente "a possibilidade de o elemento intencional (dolo
de lavagem) ser deduzido a partir de circunstâncias fáticas objetivas".
A incorpo~ação ao processo penal do princípio do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz (CPP, art. 15~, caput, e CF/88, art. 93, IX), e a consequente exclusão
de qualquer regra de prova tarifada (sistema da prova real), permite que tanto a prova direta
como a prova indireta sejam em igual r:J.edida válidas e eficazes para a formação da convicção
do magistrado. Portanto, não se pode descartar a possibilidade de utilização exclusiva de prova
indiciária para a comprovação do estadc anímico do agente, sob pena de se reduzir à impraticabilidade a persecução penal eficiente da lavagem de capitais.
De fato, o próprio CPP, no Título VII ("Da prova"), elenca o indício como meio de prova,
definindo-o como a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução, concluir-se a existência C.e ·::>utra ou outras circunstâncias. Obviamente, para lastrear um decreto condenatório, a prova mdiciária está sujeita às seguintes condições: a) os indícios
devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indicio será suficiente, desde que esteja
revestido de um potencial incriminador singular); b) devem estar estreitamente relacionados entre si; c) devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadore,s - não valem as meras
conjecturas ou suspeitas, pois não é po,;sível construir certezas sobre simples probabilidades; d)
existência de razões dedutivas - entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve
existir um enlê.ce preciso, direto, coereme, lógico e racional segundo as regras do critério humano.
Nessa linha, como dispõe o próprb Código de Processo Penal Militar em seu art. 383, para
que o indício constitua prova, é· necessário que a circunstância ou fato indicante tenha relação
de causalidade, próxima ou remota, co~ a circunstância ou fato indicado, e que a circunstância
ou fato coincida com a prova resultan:e de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas
colhidas no processo. Não por outro r:J.otivo, o próprio Supremo já teve a oportunidade de asseverar que o~ indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro
meio de prova, pois a certeza pode previr deles, desde que o nexo com o fato a ser provado seja
lógico e próximo?-'
Traçand::>-se, assim, uma comparação com o crime de homicídio, em que ninguém negaria
que circunstâncias objetivas, tais cc.mo o local da lesão, a natureza da arma, a distância entre
agente e vítir:J.a e a quantidade de disparos efetuados, funcionam como indicativos veementes
da presença do animus necandi, pode-se dizer que a magnitude de operações financeiras que
possam configurar indício de ocorrência de lavagem de capitais, considerando as partes envolvidas, os valores, a forma de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento
econôrpico legal, com omissão dolosa do dever de identificação dos clientes e comunicação às
autoridades competentes, autoriza co::J.clusão afirmativa quanto à presença do elemento subjetivo do crime de lavagem de capitais, seja a título de dolo direto, seja a tÍtulo de dolo eventual.
73
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11.5. Teoria da cegueira deliberada (instruções da avestruz).
Como o tipo penal da lavagem de capitais traz como elementar a infração penal antecedente, depreende-se que, na hipótese de o agente desconhecer a procedência ilícita dos bens,
faltar-lhe-á o dolo de lavagem, com a consequeme acipicidade de sua conduta, ainda que o erro
de tipo seja evitável, porquanto não se admite a punição da lavagem a título culposo. Por isso, é
extremamente comum que o terceiro responsável pela lavagem de capitais procure, deliberadamente, evitar a consciência quanto à origem ilíci;:a dos Yalores por ele mascarados. Afinal, assim
agindo, se acaso vier a ser responsabilizado pelo crime de lavagem de capitais, poderá sustentar
a ausência do elemento cognitivo do dolo, o que pode dar ensejo a eventual decreto absolutório
em virtude da atipicidade da conduta.
Daí a importância da denominada teoria C.a cegueira deliberada (willfol blin.iness) - também conhecida como doutrina das instruções da avestruz (ostrich instructions) o·.1 da evitação
da consciência (conscious avoidance doctrine) -, a ser aplicada nas hipóteses em que o agente tem
consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ·::>cultados ou dissimulados, mas, mesmo
assim, deliberadamente cria mecanismos que o "mpedern de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos. Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a
subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele c9mo se tivesse tal c-Jnhecimento.
Basta pensar no exemplo de comerciante de joias que ~uspeita que alguns clientes possam estar
lhe entregando dinheiro sujo para a compra de pedras preciosas com o objetivo de ocultar a
origem espúria do numerário, optando, mesmo assim, ?Or criar barreiras para não tomar ciência
de informações mais precisas acerca dos usuários de seus serviços.
Segundo a doutrina, essa teoria fundamenta-se na seguinte premissa: o ir.divíduo que,
suspeitando que pode vir a praticar determinado crime, opta por não aperfeiçoar sua representação sobre a presença do tipo objetivo em um caso c::~ncreto, reflete certo grau de indiferença
em face do bem jurídico tutelado pela norma penal tão elevado quanto o daquele que age com
dolo eventual, daí por que pode responder criminalmente pelo delito se o tipo penal em questão
admitir a punição a título de dolo eventual. 74
De acordo com a jurisprudência norte-americana, é possível a punição do crine de lavagem
de capitais através da teoria da cegueira deliberada.
Caso paradigmático envolvendo o tema, porém relacionado ao crime de tráfico de drogas,
é o precedente United States versus]., em que o Sr. J. foi flagrado quando ingressa·;a nos Estados
Unidos, oriundo do México, transportando oaconha em um compartimento secreto de seu
carro. Apesar de o acusado ter declarado que não tinha consciência de que a d:oga estava no
compartimento, concluiu-se que]. evitara deliberadamente um conhecimento pc >itivo do tráfico para evitar eventual responsabilidade criminal.
Segundo Sergio Fernando Moro, "a willfol blindness doctrine tem sido aceita pelas cortes
norte-americanas quando há prova de: a) que c agente- tinha conhecimento da ele-v-ada possibilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime; e b) que o agente
agiu de modo indiferente a esse conhecimento''_?;
pe~a/.
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Nesse contexto: DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle
Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 237.
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Restará configurado o delito, a título de dolo eventual, quando comprovado que o autor da
lavagem de capitais tenha deliberado pela escoíha de permanecer ignorante a respeito de todos
os fatos quando tinha essa possibilidade. Em outras palavras, conquanto tivesse condições de
aprofundar seu conhecimento quanto à origem dos bens, direitos ou valores, preferiu permanecer alheio a esse conhecimento, daí por que deve responder pelo crime a título de dolo eventual.
Afinal, nos mesmos moldes que a actio Libera in causa, positivada no art. 28, li, do CP, ninguém
pode beneficiar-se de uma causa de exclusão da responsabilidade penal provocada por si próprio.
No Brasil, a teoria da cegueira deliberada foi efetivamente utilizada para fundamentar as
condenações por lavagem de capitais nos autos do Processo Criminal n° 2005.81.00.0145860, relativo à subtração da quantia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões,
setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta de reais) do interior do Banco Central do
Brasil localizado na cidade de Fortaleza/CE, cuja sentença em I" instância foi proferida pelo
Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio. Referida teoria foi utilizada como fundamento para a
condenação de dois empresários, proprietários de uma concessionária de veículos, pela prática
do crime do art. 1°, V e VII,§ 1°, I,§ 2°, I e IL da Lei 9.613/98, em virtude de terem recebido a
quantia de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), em notas de cinquenta reais em sacos
de náilon, pela compra de 11 (onze) veículos, dentre eles 03 (três) Mitsubish L200, 02 (dois)
Mitsubish Pajero Sport, e 01 (um) pajero Full, sendo que os acusados teriam recebido a quantia
sem questionamento, nem mesmo quando a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) foi deixada pelo intermediário para "futuras compras", tendo também se abstido de
comunicar às autoridades responsáveis a movimentação suspeita.
A despeito da condenação dos dois empresários na 1" instância da Justiça Federal do Ceará, o Tribunal Regional Federal da 5" Região acabou reformando a sentença condenatória para
fins de absolvê-los, in verbis: "(...) a transposição da doutrina americana da cegueira deliberada
(willful blindness), nos moldes da sentença recorrida, beira, efetivamente, a responsabilidade
penal objetiva; não há elementos concretos na sentença recorrida que demonstrem que esses
acusados tinham ciência de que os valores por ele recebidos eram de origem ilícita, vinculada ou
não a um dos delitos descritos na Lei n° 9.613/98. O inciso li do§ 2° do art. 1° dessa lei exige
a ciência expressa, e não apenas o dolo eventual. Ausência de indicação ou sequer referência
a qualquer atividade enquadrável no inciso li do § 2°. Não há elementos suficientes, em face
do tipo de negociação usualmente realizada com veículos usados, a indicar que houvesse dolo
eventual quanto à conduta do art. 1°, § I 0 , inciso li, da mesma lei; na verdade, talvez, pudesse
ser atribuída aos empresários a falta de maior diligência na negociação (culpa grave), mas não,
dolo, pois usualmente os negócios nessa área são realizados de modo informal e com base em
confiança construída nos contatos entre as partes. É relevante a circunstância de que o furto
foi realizado na madrugada da sexta para o sábado; a venda dos veículos ocorreu na manhã do,
sábado. Ocorre que o crime somente foi descoberto por ocasião do início do expediente bancário, na segunda-feira subsequente. Não há, portanto, como fazer a ilação de que os empresários
deveriam supor que a vultosa quantia em cédulas de R$ 50,00 poderia ser parte do produto do
delito cometido contra a autarquia. A empresa que explora a venda de veículos usados não está
com a intenção de deixar de deixar de tomar contato com a atividade ilícita, caso ela ocorra; b) o agente deve
representar que a criação das barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais penais sem sua
ciência; c) são imprescindíveis elementos concretos que gerem na mente do autor a dúvida razoável sobre a
licitude do objeto sobre o qual realizará suas atividades.
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sujeita às determinações dos arts. 9 e 10 da Lei 9.613/98, pois não se trata de comercialização
de "bens de luxo ou de alto valor", tampouco exerce atividade que, em si própria, envolva grande volume de recursos em espécie. Ausência de ato normativo que obrigue loja de veículos a
comunicar ao COAF, à Receita, à autoridade policial ou a qualquer órgão público a existência
de venda em espécie. Mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar providências administrativas tendentes a evitar a lavagem de dinheiro, a omissão na adoção desses procedimentos
implicaria unicamente a aplicação de sanções também administrativas, e não a imposição de
pena criminal por participação na atividade ilícita de terceiros, exceto quando comprovado
que os seus dirigentes estivessem, mediante atuação dolosa, envolvidos também no processo de
lavagem (parágrafo 2°, incisos I e II)".76

12. OBJETO MATERIAL.
Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Não se pode confundir este conceito com o de bem jurídico. Bens jurídicos são os pressupostos indispensáveis
para a existência em comum, que se caracterizam numa série de situações valiosas, tais como a
vida, a integridade física, a liberdade de locomoção, o patrimônio, etc. A título de exemplo, enquanto o bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio é a vida, o objeto material do art. 121
do Código Penal é o ser humano nascido com vida ("alguém"). Também não se pode confundir
o objeto do crime com seus instrumentos, ou seja, os meios utilizados pelo agente para levar
adiante sua prática delituosa, tais como, no caso da lavagem de capitais, a abertura de contas
correntes em nome de laranjas.
O objeto material do crime de lavagem de capitais são os bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Bens podem ser definidos como qualquer elemento material ou imaterial, representando
uma utilidade ou uma riqueza, integrado no patrimônio de alguém e passível de apreciação
monetária. Diversamente da receptação, que somente pode ter por objeto coisas móveis ou
mobilizadas, o objeto material da lavagem é mais amplo, podendo recair sobre bens móveis ou
imóveis. Nesse ponto, a Convenção de Viena fornece uma espécie de interpretação autêntica
de bens, que englobaria os outros dois objetos ("direitos e valores"): "por bens se entendem os
ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis,
e os documentos ou instrumentos legais que confirmam a propriedade ou outros direitos sobre
os ativos em questão" (art. 1°, "c"). O "dinheiro" está incluído na expressão "bens" e na projeção
econômico-financeira dos conceitos de direitos e valores. De qualquer modo, para incidência da
norma penal de lavagem de capitais, é imprescindível que o bem tenha conteúdo econômico.
Por "direitos" compreende-se a fruição e gozo de tudo o que nos pertence. Valores, por sua vez,
exprimem o grau de utilidade das coisas, ou bens, ou a importância que possuem para a satisfação de nossas necessidades.
76
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Como se percebe pela leitura do caput do an. 1°, é imprescindível que os bens, direitos ou
valores objeto da lavagem sejam provenientes dircra ou indiretamente de infração penal.
Produto direto do crime (prodttcta sceleris) é o resultado imediato da operação delinquencial. São os bens que chegam às mãos do crioinoso como resultado direto do crime: objeto
furtado (art. 155, caput, do CP), dinheiro obtidc com a prática da corrupção passiva (art. 317,
capur, do CP), ou o dinheiro obtido com a venda da droga (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Produto indireto ou proveito da infração (/rttcttts sceleris) configura o resultado mediato do crime, ou seja, trata-se do proveito obtido pelo criminoso como resultado da transformação, substituição ou utilização econômica do produto direto do delito (e.g., dinheiro obtido
com a venda do objeto furtado, veículos ou iméveis adquiridos com o dinheiro obtido com a
venda de drogas etc.).
O produto da infração também abrange o valor recebido por alguém para cometer um
crime (v.g., a paga recebida pelo agente para a prárica do homicídio qualificado previsto no
art. 121, § 2°, I, do CP), vez que há uma relação d:: causalidade e de materialidade entre o capital
adquirido e a prática delituosa.
Ainda em relação ao objeto material da lava~em de capitais, a doutrina adverte que a ocultação ou dissimulação de bens de posse ilícita, tais como drogas ou armas, ainda que produtos
de determinada infração - por exemplo, o agente furta armas e as esconde com a intenção de
transformá-las em ativos lícitos-, não constituem lavagem de capitais porque são puníveis como
crimes distintos e autônomos. 77
Como se percebe, a tipificação do crime ce lavagem de capitais está condicionada à demonstração de que os bens, direitos ou valores objeto de ocultação ou dissimulação são produto
direto ou indireto de infração penal. Por isso, especial atenção deve ser dispensada às hipóteses de
mescla de valores lícitos e ilícitos, extremamente comum quando se trata de lavagem de capitais.
A título de exemplo, suponha-se que determinado funcionário público venha a adquirir
um apartamento por R$ 200.dOO,OO (duzentcs mil reais), colocando-o em nome de um laranja, usando, para tanto, valores obtidos lidnmente com o recebimento de seus proventos
- R$ 100.000,00 (cem mil reais) -, e valores espúrios - R$ 100.000,00 (cem mil reais) -,
fruto de crimes contra a administração públio. Na hipótese desse apartamento ser vendido,
posteriormente, por um preço muito maior (R~ 500.000,00), o ideal é aferir a quantidade de
capital sujo que compõe o conjunto e, a partir dessa constatação, destacar do produto final a
parte contaminada do resultado oriundo da parcela legítima dos bens. Logo, o lucro obtido
da mistura de capital lícito com ilícito somente será contaminado na proporção do valor de
dinheiro sujo nela envolvido. 78 Assim, no exetr=-plo citado, como 50% do capital inicial usado
para a aqui~ição do ãpartamento era produto de infração penal antecedente, apenas metade do
lucro obtido - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) - pode ser considerado produto de
lavagem de capitais.
Esse raciocínio é extremamente importam! quando se leva em consideração que, a partir da
vigência da Lei n° 12.683/12, toda e qualquer infração penal poderá figurar como antecedente
77

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as altemções da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
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da lavagem de capitais. Exemplificando, se a infração per.al antecedente for um crime contra a
ordem tributária (Lei n° 8.137/90), o objeto material da :avagem de capitais será a quantidade
sonegada em virtude do crime fiscal, e não o total do valor que gera a obrigação tributária. Nesse
caso, também é importante lembrar que, adotando-se como parâmetro para fins de aplicação
do princípio da insignificância o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) constante do art. 20
da Lei n° 10.522/02, a sonegação até esse valor será atípica, logo, a parcela sonegada não poderá
ser objeto da lavagem de capitais.
Como o objeto da lavagem de capitais deve ser produto direto ou indireto de uma infração
penal, depreende-se que valores provenientes de ilícitos civis ou administrativos não estão abrangidos pela Lei n° 9.613/98. Logo, bens, direitos ou valores oriundos de atos de improbidade
administrativa não podem ser objeto da lavagem de cap.tais. Idêntico raciocínio aplica-se aos
chamados crimes de responsabilidade, que, na verdade, sãc infrações político-administrativas.
Considerando que, por força da Lei n° 12.683/12, toda e qualquer infração penal poderá
figurar como antecedente da lavagem de capitais, condu é-se que passa a ser possível a lavagem
da lavagem (lavagem em cadeia). A título de exemplo, l:asta imaginar a ocultação ou dissimulação de bens provenientes de anterior infração antecedente de lavagem de capitais (v.g., lavagem
de capitais do rendimento de aplicação financeira oriunda de ánterior crime de lavagem). Nesse
caso, como a lavagem de capitais inicial tem como elementar uma infração penal antecedente,
a comprovação da materialidade da lavagem anterior soo.ente será possível com a identificação
da infração penal que a antecedeu. 79

13. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
Tendo em conta que a lavagem de capitais consiste no ato ou conjunto de atos por meio dos
quais o agente procura ocultar a origem ilícita de valores oriundos de crime ou contravenção penal, conferindo-lhes uma aparência lícita, esta figura delituosa apresenta certos traços característicos que a aproximam de outros tipos penais, como a receptação (CP, art. 180), o favorecimento
real (CP, art. 349) e o delito de evasão de divisas (Lei n° 7.492/86, art. 22).
Apesar de ambos serem crimes parasitários ou acessórios, a lavagem de capitais não se confunde com o crime de receptação pelos seguintes motivos: a) segundo a corrente majoritária, o
bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais é a ordeo. econômico-financeira, ao passo que a
receptação é crime contra o patrimônio, público ou priv~do; b) o branqueamento pode ser praticado pelo mesmo autor da infração antecedente; a receptação, não; c) a lavagem tem como objeto
material bens móveis ou imóveis, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, enquanto a receptação tem como objeto apenas coisas móveis; d) na lavagem de
capitais, o elemento subjetivo está voltado à ocultação e dissimulação da origem ilícita de bens,
direitos ou valores provenientes de infração penal. Em sentido diverso, na receptação, o elemento
subjetivo consiste na vontade livre e consciente de adqudr, receber, transportar ou ocultar a coisa, ou de influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte, sem a intenção, todavia,
de conferir aparência lícita a esses bens. Por isso, se a ocultação tiver o objetivo de dar aparência
lícita ao produto da infração antecedente, tipifica-se o crime de lavagem, e não o de receptação.
79
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Noutro giro, também não se pode confundir o crime de lavagem de capitais com o delito
de favorecimento real: a) aquele é crime contra a ordem econômico-financeira; este, contra a
Administração da Justiça; b) aquele pode ser cometido pelo autor da infração antecedente (autolavagem); o crime previsto no art. 349 do CP não pode ser praticado pelo autor ou partícipe
da infração antecedente, vez que o próprio tipo penal dispõe que a conduta se caracteriza pelo
auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, fora dos casos de coautoria ou de receptação;
c) para a tipificação da lavagem de capitais, ao dolo genérico de ocultar ou dissimular a origem
de bens provenientes de uma infração penal deve se somar o elemento subjetivo especial de
conferir aparência lícita a esses bens; no favorecimento real, inexiste esse especial fim de conferir
aparência lícita ao produto de crime anterior.
A modalidade delituosa da lavagem de capitais prevista no art. 1°, § 1°, III, da Lei n°
9.613/98 ("importa ou exporta bens com valores não correspondente aos verdadeiros para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal"),
guarda cerra semelhança com o crime de evasão de divisas, tipificado no art. 22 Lei n° 7.492/86
("Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do
País"), que também resta caracterizado quando o agente promove, a qualquer título, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nela mantém depósitos não declarados
à repartição federal competente. Isso porque o superfaturamento na imporração constitui um
dos métodos mais frequentes de saída indevida de moeda para o exterior. Este conflito aparente
de normas deve ser resolvido diante do caso concreto. 80
Se a intenção do importador for a de -~vadir divisas, remetendo ao estrangeiro valor superior ao preço de mercado do produto adquirido, com o qual satisfaça sua obrigação com o
exportador, locupletando-se do restante, deve ser responsabilizado pela Lei que define os crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional. A propósito, como se pronunciou o TRF da 4• Região,
para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98), é necessária a
prévia ocorrência de infração penal do qua~ o numerário seja proveniente. Logo, ausente esta
comprovação, deve o acusado ser absolvido em relação à imputação de lavagem. Outrossim, se
demonstrado que a empresa promoveu exporração de mercadorias, tendo os acusados recebido
os respectivos valores em conta corrente mantida no exterior, ingressando posteriormente com
os dólares no país de forma clandestina, resta comprovada a prática do delito previsto no art. 22,
parágrafo único, in fine, da Lei n° 7.492/86, eis que houve manutenção de depósitos no exterior
sem declaração às autoridades competentes, prejudicando as divisas nacionais. 81
No entanto, se o crime do art. 22 da Lei n° 7.492/86 for cometido com a finalidade de
ocultar a origem ilícita de bens, produtos ou valores, provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, o agente deverá responder pelo delito de lavagem de capitais, que, por força do
princípio da consunção, deverá absorver o crime-meio de evasão de divisas. Em outras palavras,
se a finalidade da remessa do dinheiro para o exterior é torná-lo limpo, legitimar a origem
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, e não
80

Como observa Antônio Carlos Welter, a lavagem tem por objeto bens, direitos ou valores provenientes de atividade ilícita. Já a evasão pode ter por objeto tanto recursos lícitos, como ilícitos, não fazendo o tipo distinção
desta natureza. Portanto, a remessa clandestina de divisas para fora do país poderá ter por objeto valores
de qualquer natureza, caracterizando-se a violação ainda que os recursos tenham origem ilfcita. (Lavagem de
dinheiro: prevenção e controle penal. Organizadora: Carla Veríssimo de Carli. Porto Alegre: Editora Verbo Jurí·
dico, 2011. p. 163).
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TRF·4.! Reg., ACR 2002.04.01.008993·4, 8.! T., rei. Élcio Pinheiro de Castro, DE 27.06.2007.
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promover a evasão de divisas do país, temos um só crime: o de lavagem. Há, na hipótese, um
conflito aparente de normas, em que a remessa do dinheiro foi o meio para a prática do crime
de lavagem. A norma consuntiva ou de absorção constitui uma fase mais avançada para proceder-se a lesão do bem jurídico. Como o bem jurídico tutelado por ambos os delitos é a ordem
econômico-financeira, o crime de lavagem (crime consuntivo) absorve o crime contra o sistema
financeiro (crime consumo): /ex consumens derogat legi consumptae. 82
Nessa linha, como observa Sanctis, "sendo ilícitos os recursos que se pretende evadir, configurada está a lavagem, mas apenas ela, já que o crime de evasão de divisas previsto no parágrafo
único, primeira parte (promover a saída), há de restar absorvido por aquela, não servindo o
crime financeiro como parâmetro para definição da competência. Aquele que tenta levar divisas
para o exterior, pessoalmente, ou por interposta pessoa ou meio, responde, tão-somente, pelo
delito de evasão de divisas, desde que fruto de atividade lícita. Contudo, se os valores forem objetos de ilicitude prevista como antecedente do delito de lavagem, é claro que o crime não mais
será de evasão. Logo, o fato de remeter ao exterior valores de origem ilegal revela-se um meio
para a prática da lavagem de dinheiro, cuja pena é de três a dez anos e multa, não sendo caso de
aplicação da teoria do crime progressivo diante da diferenciação aqui proposta. Evasão implica
em ofensa exclusivamente ao Sistema Financeiro Nacional. Assim, aquele que tenta sair com
valores ilícitos ao exterior e é interceptado no aeroporto, com finalidade de esconder a origem,
não mais responderá por evasão de divisas, mas exclusivamente por lavagem de dinheiro. Evasão
pressupõe licitude; somente se podem qualificar como divisas o que for legítimo". 83

14. REVOGADO ROL DOS CRIMES ANTECEDENTES.
Como crime acessório que é, a lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de um delito
anterior. Na redação original da Lei n° 9.613/98, havia um rol taxativo de delitos, constante dos
revogados incisos do art. 1° da Lei n° 9.613/98: I- tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou
drogas afins; I! - terrorismo e seu financiamemo; III - contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; IV - extorsão mediante sequestro; V- crime contra
a administração pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos; VI - crime contra o sistema financeiro nacional; VII - crime praticado por organização
criminosa; VIII- crime praticado contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337C e 337-D do Oec.-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal).
Destarte, na redação original do crime de lavagem de capitais, ainda que um crime proporcionasse ao agente a obtenção de bens, direitos e valores, não seria possível a tipificação do crime
82

TRF-1.! Reg., ACR 2003.36.00.008505-4/MT, 3.! T., rei. Des. Tourinho Neto, DJU 18.08.2006, p. 31). Em sentido
diverso, Antônio Carlos Welter (op. cit. p. 165) sustenta que, havendo o propósito de evadir recursos financeiros, mas também o de dissimular sua origem ilícita, impõe-se o reconhecimento do cúmulo material, com a
aplicação das duas sanções, visto que distintas as objetividades dos tipos- na lavagem, a ordem econômica,
na evasão, a política cambial brasileira- e, portanto, o propósito dos agentes, sendo inviável a absorção de um
tipo pelo outro. Há precedentes do TRF da 4ª Região nesse sentido: "( ... ) Não ficando configurada a absorção
do crime de evasão de divisas pelo delito de lavagem de dinheiro quando o agente promove, na condição de
"doleiro .., a evasão de divisas para os seus clientes e oculta a milionária quantia evadida nas contas bancárias

mantidas no exterior, em nome de ojfshore constituída em paraíso fiscal, impõe-se a aplicação do concurso
material de delitos, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal". (TRF4, ACR 2005.70.00.034205-1, Oitava
Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 10/03/2010).
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de lavagem se esse delito não constas;e do rol taxativo do art. 1° da Lei 9.613/98, sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal. Exemplificando, se um funcionário de uma empresa privada
se apropriasse de valores dos quais tinha a posse em razão da função e, depois, os depositasse
em uma conta bancária criada em ne>me de um "laranja", em tese teria praticado o delito de
apropriação indébita. No entanto, te.<-:io em conta que tal crime não constava do rol dos crimes
antecedentes do art. 1° da Lei 9.613/98, o crime de lavagem de capitais não restaria tipificado.
Com o advento da Lei n° 12.68).112, a Lei n° 9.613/98 foi transformada em uma legislação
de terceira geração, porquanto, dorannte, qualquer infração penal poderá figurar como antecedente da lavagem, desde que dela re~ulte a obtenção de bens, diretos ou valores cuja natureza,
origem, localização, disposição, movi::-.entação ou propriedade, possa ser objeto de ocultação ou
dissimulação.
Sem embargo da extinção do rol taxativo de crimes antecedentes pela Lei n° 12.683/12,
parece-nos que subsiste a necessidade de se estudar os revogados incisos do art. 1° da Lei n°
9.613/98. Isso porque, a depender da corrente a ser adorada em relação à natureza do crime instantâneo de efeitos permanentes ou permanente-, a incidência do novo tipo penal do art. 1°,
caput, da Lei n° 9.613/98, somente se:-á possível quando a lavagem de capitais e a infração penal
antecedente forem cometidas a part:r da vigência da Lei n° 12.683/12.
Em outras palavras, se a lavage::J. de capitais for compreendida como crime de natureza
permanente, a nova Lei terá aplica•;:io imediata sobre todas as ocultações em andamento por
ocasião de sua vigência. Logo, a oculração de valores oriundos de infrações antes não listadas
como antecedentes da lavagem de capitais (v.g., crimes tributários), mesmo que praticadas antes
da vigência do novo texto legal, tipihcará o crime do art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98, desde que
o mascaramento seja mantido até a dzta em que a Lei n° 12.683/12 entrou em vigor- 10 de julho de 2012-, ainda que o agente n~•: pratique qualquer ato novo. Noutro giro, se entendermos
que a lavagem é crime instantâneo de: efeitos permanentes, na hipótese de a infração antecedente
e a lavagem de capitais terem sido o:ometidas antes da vigência da Lei n° 12.683/12, mesmo que
a ocultação seja mantida após ~ vigencia da nova lei, o crime de lavagem de capitais só restará
caracterizado se tal delito estivesse o::numerado em um dos revogados incisos do art. 1° da Lei
n° 9.613/98. Daí a importância de 2.r.alisarmos o revogado rol taxativo de crimes antecedentes.

14.1. Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins.
Ao tratarmos dos crimes equiparados a hediondos nos comentários feitos ao art. 2° da
Lei n° 8.072/90, vimos que, na non Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), encontra-se o tráfico
de drogas previsto nos arts. 33, caput, e § 1°, e 34, excluído desse conceito o art. 35, que traz
a figura da associação para fins de tráfico. Pelo menos· para os fins da lavagem de capitais, não
se pode rotular como tráfico de drogas as figuras do induzimento ao uso indevido de droga
(art. 33, § 2°) e do oferecimento evec.tual de droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo
de lucro, para juntos a consumirem (art. 33, § 3°). Isso porque, conquanto previstas no art. 33,
de tais condutas não resulta proveito econômico para o agente, restando inviável, pois, falar-se
em lavagem de bens, val.ores ou dircitos.
Também se encontra inserido no conceito de tráfico de drogas, para fins de caracterização
do crime antecedente listado no rev•:•gado inciso I do art. 1° da Lei 9.613/98, o delito de financiamento ao tráfico, previsto no art. 36 da Lei 11.343/2006 ("Financiar ou custear a prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 desta Lei"). Antes da Lei 11.343/2006,

.....
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aquele que financiasse o tráfico de drogas ou de maquinários responderia pelo mesmo crime
que o traficante, em concurso de agentes (CP, art. 29, caput). Com a intenção de punir mais
severamente aquele que financia o tráfico, a nova lei de drogas insere as condutas em tipos distintos, trazendo, assim, mais uma exceção pluralista à teoria monista. 84 Portanto, apesar de o
financiamento estar inserido em dispositivo diverso, :;omos levados a crer que tal figura também
se equipara ao "tráfico de drogas", sob pena de patente violação ao princípio da proporcionalidade. Dito de outra maneira: a lei não pode levar a intepretações absurdas. Se o delito previsto
no art. 33 da Lei n° 11.343/06 figura como crime amecedente da lavagem de capitais, é inegável
que tal atributo também se estende ao delito mais grave- financiamento ao tráfico-, sobretudo
se levarmos em consideração que, neste, o móve~ do agente com a prática do tráfi:o de drogas
por terceiro é a obtenção de bens, direitos e valores.
Também figura como crime antecedente d,~ "tráf_co de drogas" o tipo penal previsto no
art. 37 da Lei 11.343/2006 ("Colaborar, como informanre, com grupo, organização, ou associação destinados à prática de qualquer dos crime~ pre·iistos nos arts. 33, caput, e § 1o, e 34 desta
Lei"), desde que da colaboração ao tráfico resulte proveito econômico para o agente. Ora, esse
informante, que colabora com grupo destinado ao trafico de drogas, concorre inegavelmente
para a prática do tráfico de drogas, possibilitc.ndo qt:.e responda por lavagem de capitais, se
acaso oculte ou dissimule bens, direitos ou valüres provenientes, direta ou indiretamente, de
sua conduta.
Corroborando esse raciocínio, é importante destacar que o art. 44, caput, da Lei de drogas,
à semelhança das restrições previstas na Lei 8.072/90 para os crimes hediondos e equiparados, estabelece uma série de restrições de duvidcsa constitucionalidade aos crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37 da Lei 11.343/2,)06 (são inafiançáveis, e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada :1 conversão de suas penas em restritivas
de direitos), a significar, portanto, que tais delitm: seriam equiparados a hediondos, ou seja,
ao tráfico de drogas (CF, art. 5°, XLIII), do que se pede concluir que os crimes aí listados são
equiparados ao tráfico de drogas. Portanto, à excecáo do art. 35 (associação par<. fins de tráfico), que jamais foi considerado equiparado a hediondo na vigência da Lei anter)or (art. 14 da
Lei 6.368/76), os delitos citados no art. 44, caput. da Lei 11.343/2006 (art. 33, caput e§ 1°,
art. 34, art. 36 e art. 37) são tidos como "tráfico de drogas" para fins de caracteriz3.ção do crime
antecedente previsto no revogado inciso I do art. 1o da Lei de lavagem decapitai>.

14.2. Terrorismo e seu financiamento.
Por ocasião do estudo do art. 2° da Lei n° 8.072/90 (crimes equiparados a hediondos),
vimos que há intensa controvérsia acerca da existê:-~cia do tipo penal de terrorisoo no ordenamento pátrio.
De um lado, há quem entenda que tal crime estaria previsto no art. 20 da Lei n° 7.170/83:
"Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestra, oanter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconfo:mismo político ou para obtenção de fundos destinados à m<.nutenção de organizações políticas clandestinas
ou subversivas". Aliás, a Exposição de Motivos da Lei 9.613/98, em seu item 30, ao se referir
ao terrorismo, mencioná o art. 20 da Lei 7.170.183: "Quanto ao rol de crimes antecedentes, o
84

No Código Penal há outros exemplos de exceções p uralista; à teoria monista: arts. 124/126; 317/333; 318/334
; 342, § 12/343.
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narcotráfico (Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976 [atual Lei 11.343/2006, de 23 de agosto
de 2006]), os crimes praticados por organização criminosa, independentemente do bem jurídico ofendido (Lei 9.034, de 3 de maio de 1995), o terrorismo (art. 20 da Lei 7.170, de 14 de
dezembro de 1983) e o contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua
produção (art. 334 do Código Penal e art. 12 da Lei 7.170, de 1983), compõem as categorias de
infrações perseguidas pelos mais diversos países. Trata-se de implementar o clássico princípio
da justiça penal universal, mediante tratados e convenções, como estratégia de uma Política
Criminal transnacional".
Prevalece, todavia, o entendimento no sentido de que a expressão "aros de terrorismo"
constante do citado dispositivo é tão vaga e elástica que não permite ao julgador, por ausência
de uma adequada descrição do conteúdo fático desses atos, enquadrar qualquer modalidade de
conduta humana, sob pena de violação ao princípio da taxatividade (nul!um crimen nu/la poena
sine lege certa).
Não obstante a ausência de tipificação do delito de terrorismo no ordenamento pátrio,
ante a possibilidade de que a infração antecedente seja praticada em outro país (Lei 9.613/98,
art. 2°, II), poder-se-ia cogitar da possibilidade de aplicação do dispositivo quando o crime de
terrorismo fosse praticado no exterior, em país em que tal conduta fosse tipificada. A tal questionamento, Maia adverte que, "diante do princípio da reserva legal (inexistência do tipo penal
de terrorismo em nosso ordenamento) e da estrutura típica adotada pelo legislador brasileiro (em
que para existir a lavagem é mister que exista o crime primário), a resposta à indagação somente
poderá ser negativa; se o agente recicla em território brasileiro bens originários da prática em
outro país de crime ali definido como terrorismo, tal conduta será atípica diante de nosso Direito Penal, salvo se a definição legal de terrorismo no Direito alienígena corresponder- sob outro
nomen juris- a conduta considerada criminosa no Brasil e enquadrável nos crimes antecedentes
da reciclagem". 85
Deve ser respeitado, por conseguinte, o princípio da dupla incriminação, segundo o qual o
fato também deve ser punível no país em que foi praticado (art. 7°, .§ 2°, b, do CP, ele art. 77,
II, da Lei 6.815/80), apesar de não ser necessária a coincidência de nomen iuris. Ora, se o pressuposto fundamental para que os bens constituam objeto material do delito de lavagem de
capitais é que tenham sua origem num fato típico e antijurídico, o mesmo se aplica aos bens que
procedam de um fato cometido totalmente no estrangeiro. Logo, os bens devem proceder de
um fato típico e antijurídico quer no país onde foram cometidos, quer segundo a legislação brasileira. Isso não significa que deva existir uma identidade total das leis penais que incriminem o
fato prévio, no sentido de que ambos tipos delitivos protejam o mesmo bem jurídico e que sua
estrutura seja a mesma, senão que as normas protejam um bem jurídico semelhante e que o tipo
penal sancione sua lesão como um tipo comum. 86
85
86

Op. cit. p. 73.
Com esse entendimento: Callegari, André lufs. Problemas Pontuais da lei de lavagem de Dinheiro. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, nº 31, p. 183-200, jul.-set 2000.
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14.3. Contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua
produção.
A nosso juízo, houve impropriedade técnica do legislador ao se referir à figura do contrabando no revogado inciso III do art. 1° da Lei n° 9.613/98. Isso porque não quis a lei se referir ao
tipo do contrabando previsto no art. 334-A do CP, com redação dada pela Lei n° 13.008/14, na
medida em que referido delito já se encontra inserido no gênero "crimes contra a administração
pública", abarcado, portanto, pelo revogado inciso V do art. 1° da Lei 9.613/98. Na verdade, e
inclusive pelo uso da conjunção alternativa "ou",, ao usar a expressão "contrabando", quis o legislador empregá-la como sinônima de tráfico, referindo-se à importação ou exportação de armas,
munições ou material destinado à sua produção.
O tráfico de armas encontra-se previsto no art. 18 da Lei 10.826/2003, sendo que o delito
de comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003) também pode ser considerado
como espécie de contrabando ou tráfico de armas. Além disso, não se pode olvidar o dispositivo constante do art. 12 da Lei 7.170/83, o qual também seria uma espécie de tráfico de armas
(''Art. 12. Importar ou introduzir, no território nacional, por qualquer forma, sem autorização
da autoridade federal competente, armamento ou material militar privativo das Forças Armadas. Pena- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos)". Nesse caso, todavia, deverá estar presente o
elemento subjetivo que se traduz no dolo específico: motivação política e objetivos do agente
(lesão real ou potencial à integridade territorial e a soberania nacional, regime representativo e
democrático, a Federação e o Estado de Direito e a pessoa dos Chefes dos Poderes da União). 87

14.4. Extorsão mediante sequestro.
Este crime antecedente está previsto no art. 159 do CP.

14.5. Crime contra a administração pública.
O revogado inciso V do art. 1° da Lei n° 9.613/98 abrangia não apenas os crimes previstos no
Título XI do Código Penal ("Dos crimes contra a Administração Pública" -arts. 312 usque 359H), como também aqueles previstos em leis especiais, como a Lei de Licitações (Lei 8.666/93) e
a Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores (Dec.-lei 201/67).
Nesse conceito, todavia, não estão inseridos os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92, salvo se este ato também configurar crime contra a administração pública.
Diante das três espécies de atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92- atos
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art. 9°), atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11) - pode-se dizer que
todo crime contra a administração pública configura também ato de improbidade administrativa, pois atenta, no mínimo, contra os princípios regentes da Administração Pública. Porém,
nem todo ato de improbidade administrativa configura crime funcional. A título de exemplo, a
mera utilização de máquinas ou veículos públicos em obra ou serviço particular, sem a vontade
de incorporação ou desvio definitivo da coisa, configura o ato de improbidade administrativa
87

336

No sentido de que a caracterização dos crimes contra a segurança nacional previstos na Lei n2 7.170/83 demandam a presença do elemento subjetivo consubstanciado na motivação política, ou seja, a intenção de atentar,
efetiva ou potencialmente, contra a soberania nacional e a estrutura política brasileira: STF, HC 73.451/RJ, 2.•
Turma, rei. Min. Maurício Corrêa, DJU 06.06.1997.
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previsto no art. 9°, III, da Lei 8.429/92, mas não perfaz a figura do peculato, haja vista não ser
crime o delito de peculato de uso de coisa não consumível com o uso, salvo se o sujeito ativo for
prefeito municipal (Decreto-Lei n° 201167, are. 1°, II).
A pane final do inciso V, cuja redação assemelha-se ao crime de concussão, previsto no
are. 316, caput, do Código Penal, era absolutamente redundante, na medida em que referido
delito já é um crime contra a administração pública.

14.6. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Crimes contra o sistema financeiro nacional são aqueles arrolados na Lei 7.492/86, bem
como os introduzidos na Lei 6.385/76 pela Lei 10.303/2001.

14.7. Crime praticado por organização criminosa.
Para mais detalhes acerca do conceito de organizações criminosas, remetemos o leitor ao
capítulo referente à Lei n° 12.850/13.

14.8. Crime praticado por particular contra a administração pública estrangeira.
Os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira foram inseridos no Código Penal pela Lei 10.467/2002, estando localizados no Capítulo li-A ("Dos
Crimes Praticados por Particular contra a Administração Pública Estrangeira") do Título XI
do Código Penal ("Dos Crimes contra a Administração Pública"). Referido capítulo incrimina
as condutas de corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B) e tráfico de
influência em transação com~rcial internacional (art. 337-C), além de trazer um conceito de
funcionário público estrangeiro (art. 337-0).
A introdução desses crimes no Código Penal é resultado do compromisso assumido pelo
Brasil no plano internacional, quando firmou a Convenção sobre o Combate da Corrupção
de Funcionário Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, assinada em Paris em 17 de
dezembro de 1997, e promulgada pelo Dec 3.678/2000.
Lei n2 9.613/98 (Reda~o original)
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§ 12 Incorre na mesma pena quem; parê ocultar

§ 12 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou

ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valares provenientes de qualquer dos crime~ antecedentes referidos neste artigo:

dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal:
I -os converte em ativos lícitos;

I -os converte em ativos lícitos;

11 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou re11 - os adquire, recebe, troca, Qegocia, dá ou re- cebe em garantia, guarda, tem em depósito, movicebe em garantia, guarda, tem em depósito, movi- menta ou transfere;
menta ou transfere;
111- importa ou exporta bens com valores não cor111- importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

respondentes aos verdadeiros.
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15. TIPOS DE CONVERSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DE AQUISIÇÃO
E POSSE.
Trata-se, o§ 1° do art. 1° da Lei n° 9.613/98, de crime formal, também conhecido como
delito de resultado cortado ou crime de consumação antecipada. Apesar de a lei prever um
resultado naturalístico (ocultação ou dissimulação), não exige a sua ocorrência para efeitos de
reconhecimento da consumação. Nesse sentido, basta atentar para a redação do tipo penal, que
faz menção ao especial fim de agir "para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal", do que se infere que este resultado não precisa ocorrer
para que haja a consumação da lavagem de capitais, desde que haja a conversão dos valores
oriundos do crime em ativos lícitos, aquisição, recebimento, troca, negociação, doação ou recebimento em garantia, guarda, manutenção em depósito, movimentação ou tramferência, ou,
ainda, importação ou exportação de bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 88
Para a consumação do § 1° do art. 1° não é necessária a produção do resukado "ocultação ou dissimulação", como se exige para a consumação do caput. Para que a fi5ura do § 1°
reste consumada, basta que o agente pratique qualquer uma das condutas enumeradas em seus
incisos com o especial fim de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes. Assim, me~mo que não consiga êxito nessa
ocultação ou dissimulação, o delito já estará consumado, desde que, a título de exemplo, o agente tenha obtido êxito na conversão dos ativos ilícitos em lícitos.
Diversamente das figuras delituosas do caput e do § 2° do art. 1°, que não fazem referência
explícita ao elemento subjetivo especial da lavagem, consta expressamente do tipo penal do
art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.613/98, o especial fim de agir "para ocultar ou dissimular;;_ utilização de
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal". Cuida-se, pois, de tipo incongruente
(ou congruente assimétrico), caracterizado pela presença de um especial fim de agir (ou dolo
específico, à luz da teoria natural da ação), in casu, "para ocultar ou dissimular". Logo, a simples
aquisição de bens para uso próprio com os proventos de determinada infração penal não caracteriza o crime de lavagem de capitais na modalidade "conversão em ativos lícitos", porquanto
ausente o especial fim de agir de ocultar ou dissimular a utilização de bens.
Como observa Assis Toledo, há tipos estruturalmente incongruentes quando a lei estende o
tipo subjetivo além do objetivo. Isso acontece, por exemplo, com o crime do art. 159 do Código
Penal, no qual, para além do dolo de sequestrar pessoa, deve restar evidenciado o especial fim de
agir, caracterizado pelo fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Ainda segundo Toledo, também ocorre o defeito de congruência "quando a lei restringe o tipo subjetivo frente ao objetivo (delitos qualificados pelo resultado, nos
quais o dolo vai até o resultado parcial - o minus delictum), ou quando, no caso ::oncreto, falta
a coincidência, exigida pelo tipo legal, -entre a parte subjetiva e ~ objetiva (caso da tentativa)". 89
A presença dessa finalidade transcendente também é importante para elidir a responsabilidade criminal de terceiros nas hipóteses dos chamados "negócios socialmente adequados". Com
efeito, carecem de relevância penal condutas como a do taxista que transporta um traficante, de
um amigo que utiliza a piscina do agente responsável pela lavagem, do padeiro que lhe vende
88

Com entendimento semelhante: Jobim, Nelson. A Lei 9.613/98 e seus aspectos. Seminário /rternacionol sobre
Lavagem de Dinheiro, Série Cadernos do CEJ, Conselho da Justiça Federal, 2000, p. 16.

89

TOLEDO, Francisco de Assis. Principias básicos de direito peno/. 5. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1994. p. 151.
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um pão, ou do médico cuja consulta é paga com valores maculados, mesmo que tenham ciência
da infração antecedente. Em todos esses negócios, por mais que o terceiro seja responsável por
uma possível conversão dos valores espúrios em ativos lícitos, vê-se ausente o móvel de ocultar
ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Evidentemente, se o recebimento de numerário proveniente de infração penal for acompanhado da
intenção de cooperar com seu mascaramento, como, por exemplo, nas hipóteses de remuneração por serviços não prestados, para subsequente devolução dos valores com aparência lícita,
será perfeitamente possível a responsabilização desse agente pela prática do crime de lavagem
de capitais.
Na visão do Supremo, as condutas delituosas do § 1° do art. 1° da Lei n° 9.613/98 são
autônomas e subsidiárias, de modo que não há impedimento para que o acusado, no mesmo
processo penal, responda separada e subsidiariamente por ações enquadradas em cada um dos
preceitos, desde que existente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.90

15.1. Conversão dos produtos ilícitos em ativos lícitos.
A conversão dos ativos ilícitos em lícitos configura o objetivo final do agente responsável pela lavagem de capitais. Em síntese, a conversão ocorre com a transformação dos valores
provenientes de infração penal em bens passíveis de integrar o patrimônio do agente. Diversas
técnicas são utilizadas nesse momento, todas elas objetivando a inclusão de dinheiro sujo no sistema financeiro, tais como a venda de ações e outras operações de títulos ou valores mobiliários,
compra e venda em bolsas de mercadorias, aquisição de ativos ou de instrumentos monetários,
criação de empresas de "fachada", aquisição de joias, pedras, metais preciosos, objetos de arte e
antiguidades etc. Outro exemplo interessante de lavagem nessa modalidade de conversão ocorre
com o tráfico de drogas, em que é muito comum a troca de grandes volumes de dinheiro em
espécie, geralmente notas de pequeno valor, pelo seu equivalente em notas de maior valor, as
quais despertam menos suspeitas e são mais fáceis de ocultar.
Grosso modo, qualquer transformação no estado do bem através da sua substituição por
ativo diverso daquele oriundo da infração penal antecedente é suficiente, de per si, para caracterizar esta figura delituosa. Vejamos alguns exemplos:
a) intensa movimentação financeira e patrimonial de pessoas ligadas aos criminosos, sobretudo da ex-esposa da pessoa apontada como chefe da quadrilha; 91
b) movimentação bancária de valores de modo a simular operação financeira lícita; 92
c) saques em espécie na conta em que recursos desviados do Poder Público haviam sido depositados a título de patrocínio; transferências bancárias triangulares e complexas entre os acusados; pagamento de colaboradores de campanha eleitoral diretamente pela empresa utilizada
para a lavagem dos recursos obtidos mediante crime contra a Administração Pública; celebração
de empréstimos aparentemente fraudulentos Junto a instituição financeira, com a abertura de
inúmeras contas em nome ·de empresas dos acusados, de modo a ocultar a localização, propriedade e movimentação de valores obtidos por meio de crime antecedente de peculato.93
90

STF, Pleno, lnq. 2.471/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2011.
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STJ, 5! Turma, RMS 16.813/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 23/06(.2004, DJ 02/08/2004 p. 433.

92

STJ, 6! Turma, HC 11.462/SP, Rei. Min. Vicente Leal, j. 17/10/2000, DJ 04/12/2000, p. 109.
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STF, Pleno, lnq. 2.280/MG, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 03/12/2009, DJe 55 25/03/2010.
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O inciso I do§ 1° do art. 1° da LeiJI0 9.613/98 é nítido exemplo de tipo subsidiário (soldado de reserva), na medida em que, se efetivamente obtida a ocultação ou dissimulação por meio
da conversão dos produtos ilícitos em ativos lícitos, a conduta não mais tipificará esse delito, mas
sim a figura do caput do art. 1°.

15.2. Receptação do produto da infração penal antecedente.
Pelo tipo penal do inciso II do § 1° do art. 1° da Lei n° 9.613/98, pune-se a figura do
receptador de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, que os adquire, recebe,
troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere com
o objetivo de ocultar ou dissimular sua origem ilícita. As condutas incriminadas são:
a) adquirir: incorporação patrimonial do objeto da lavagem a título de domínio, seja sob a
forma onerosa (compra), seja sob a forma gratuita (doação), consumando-se com a transferência
da propriedade;
b) receber: aceitação ou aquisição de posse ou detenção do objeto da infração antecedente
a qualquer título, consumando-se com a posse ou detenção do bem;
c) trocar: permuta, transferência, consumando-se com a posse pelas partes dos bens cambiados;
d) negociar: qualquer forma de transação comercial ou financeira envolvendo ativos ilícitos;
e) dar ou receber em garantia: aceitação ou entrega do objeto da lavagem como forma de
assegurar o cumprimento de uma obrigação;

f) guardar: recebimento do bem para conservação em benefício do agente da lavagem;
g) ter em depósito: retenção ou manutenção dos bens à disposição do próprio agente; 94
h) movimentação: circulação dos bens, especialmente pelo sistema financeiro, alcançando
também o deslocamento físico de bens móveis fungíveis ou infungíveis;
i) transferência: modificação do domínio dos bens, direitos e valores.

15.3. Importação ou exportação de bens com valores falsos. Subfaturamento e
sobrefaturamento.
Também incorre na pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa, quem, para ocultar
ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, importa
(traz de outro país) ou exporta (vende algo, remetendo-o para fora do país onde foi produzido)
bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
Esses bens importados ou exportados não necessariamente precisam ser produtos da infração antecedente. A intenção do agente, ao superfaturar ou subfaturar a importação/exportação,
é ocultar a origem do lucro ilícito obtido com o delito-base, ao mesmo tempo em que tais valores
são inseridos no sistema financeiro.
94
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Como se manifestou o TRF da 4ª Região, "não pode a lei 9.613/98, sob pena de afronta ao princípio da reserva
legal, retroagir para alcançar lavagem de bens, direitos ou capitais consumada anteriormente à sua edição.
Todavia, se, após o branqueamento inicial, outras negociações, agora já sob a égide do referido diploma legal,
são realizadas com a finalidade de distanciar a origem criminosa do patrimônio, não há falar, diante da norma
incriminadora contida no § 1º, 11, do art. 1º da lei 9.613/98, em atipicidade flagrante destes fatos passível de
reconhecimento nos estritos limites de cognição do writ". (TRF-4.ª Reg., HC 2007.04.00.003551-3, 8.ª T., rei.
Paulo Afonso Brum Vaz, DE 11.04.2007).
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§ 22 Incorre, ai<da, na mesma pena quem:

§ 22 Incorre, ainda, na mesma pena quem:

1 - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referido~ neste artigo;

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira,
bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal;

11 - participa :je grupo, associação ou escritório
tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática d: crimes
previstos nesta Lei.

11 - participa de grupo, associação ou escritório
tendo conhecimento de que sua atividade prin·
cipal ou secundária é dirigida à prática de crimes
previstos nesta Lei.

16. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA LAVAGEM NA ATIVIDADE ECONÔMICA OU FINANCEIRA.
Na figura dpica prevista no art. 1°, § 2°, I, da Lei n° 9.613/98, com redação determinada
pela Lei no 1:2..683/12, o agente utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal. Na redação original do referido dispositivo legal, como
o legislador havia feito uso da expressão "que sabe serem provenientes", subentendia-se que este
tipo penal somente restaria configurado com a presença do dolo direto.
No entanto, com o advento da Lei n° 12.683/12, houve a supre~são da parte final do
art. 1°, § 2°, I, da Lei n° 9.613/98. Por consequência, esta figura delituosa passa a admitir sua
punição tanto a título de dolo direto quanto a título de dolo eventual. Logo, se o agente suspeitar da origerr. infracional dos bens e mesmo assim os utilizar na atividade econômica ou financeira, assumindo o risco de produzir o resultado "lavagem de capitais", deverá responder pelo
crime do art. 1°, § 2°, I, da Lei n° 9.613/98. À evidência, como houve o acréscimo da punição a
rírulo de dolo eventual, trata-se, riesse ?Onto, de novatio legis in pejus, aplicável apenas aos crimes
cometidos a ?artir da vigência da Lei n° 12.683/12, que se deu em data de 10 de julho de 2012.
Diversamente da figura delituosa do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.613/98, não consta expressamente do art. 1°, § 2°, a menção ao especial fim de agir de "ocultar ou dissimular" a origem ilícita dos valo:es. No entanto, como vi••to anteriormente ao tratarmos do art. 1°, caput, prevalece
o entendimento de que essa finalidade transcendente também é necessária para a caracterização
dessa figura delituosa. Consequentemente, a mera utilização de valores provenientes de infração
penal na atiYidade econômica ou financeira desacompanhada da vontade de ocultar ou dissimular sua origem não tipifica o crime de lavagem de capitais.

O tipo penal do art. 1°, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, não se confunde com o crime de
receptação qualificada previsto no art. 180, § 1°, do Código Penal ("utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ser produto de
crime"). Em primeiro lugar, porque a receptação qualificada é crime próprio, cujo autor é apenas
aquele que exerce com habitualidade a atividade comercial ou industrial, ao passo que o crime
de lavagem de capitais pode ser praticado por qualquer pessoa que utilize os bens em atividade
econômica ou financeira, mesmo sem habitualidade. Em segundo lugar, enquanto a receptação
qualificada não pode ter como sujeito ativo o autor do delito anterior, a lavagem de capitais pode
ser praticad1 pelo mesmo autor da infração penal antecedente (autolavagem).
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17. ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
O art. 1°, § 2°, II, da Lei n° 9.613/98, incrimina a conduta do agente que participa de grupo, associação ou escritório, rendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária
é dirigida à prática de crimes de lavagem de capitais. Houve, aqui, uma preocupaç:io por parte
do legislador em coibir toda e qualquer forma de contribuição à prática da lavagem, quando,
na verdade, esse auxílio já estaria abrangido pela regr:l do art. 29, caput, do CP, segundo a qual
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade".
Segundo William Terra de Oliveira, 95 a tipificacão do inciso em questão depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) demonstração de que o grupo realmente existe: seja ele
a reunião de pessoas, um escritório, uma associação ou simplesmente uma pessoa jurídica; b)
presença de uma mínima estabilidade associativa: a 'lerificação de que o grupo de pessoas está
reunido de maneira estável e não eventual, e que as atividades estão programadas para o cometimento de um número indeterminado de delitos (e não para a prática de uma simples operação
ilícita); c) que existam finalidades concretas volta :las aos crimes descritos na lei: é preciso restar
esclarecido um desiderato comum direcionado à ari·;idade de lavagem de dinheirD, ainda que
esta atividade não seja a exclusiva ou a principal do grupo; d) ·finalmente, a conduta individual
deve ser penalmente relevante, ou seja, é importamo:: descobrir se em dado momento ocorreu
uma efetiva adesão aos planos coletivos, e que esta participação por si mesma meece uma reprimenda penal. De tal sorte, se a conduta do ago::nte em nada podia influir sobre DS destinos e
mantença do grupo, ou nada contribuía para a atividade de lavagem de dinheiro. não existirá
responsabilidade penal alguma.
Acerca do tipo penal em questão, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: "É
imprópria a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob a alegação de que o paciente não seria sócio das empresas, atuando, apenas, como advogado de uma
delas, se evidenciado, nos autos, a presença de :ndíc~os suficientes para a possível configuração
do crime de lavagem de dinheiro e a participação, em tese, do paciente em suas atividades".96
Parte minoritária da doutrina entende que a figura delituosa constante do art. 1°, § 2°, II,
da Lei n° 9.613/98, consiste em forma específica do crime de associação criminos<., previsto na
nova redação do art. 288 do Código Penal. Logo, trata-se de crime autônomo em relação à lavagem, podendo o agente responder pelo crime ora descrito em concurso material com a figura
do caput do art. I" da Lei n° 9.613/98. 97
Lei nii 9.6Ú/9B
(Redação originai( :·.
§ 32 A tentativa

é punida nos termos do parágrafo

único do art. 14 do Código Penal.

§ 32 A tentativa é punida nos termos do parágrafo
único do art. 14 do Código Penal.

95

A Criminalização da Lavagem de Dinheiro (Aspectos penais da Lei 9.613 de 12 de março de 199 3. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 6, n2 23, p. 127, jul.-5et. 1598.
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STJ, RHC 11.918/SP, 5.' T., j. 13.08.2002, rei. Min. Gilson Dipp, DJ 16.09.2002, p. 202. Para mais detalhes acerca
da responsabilização criminal de advogados pela prática do crime de lavagem de capitais, remetemos o leitor
ao tópico pertinente aos sujeitos do crime, onde o tema foi abordado separadamente.
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BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 2' ed. Por:o Alegre: Editora Livaria do Advogado, 2007. p. 427.
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18. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA.
Tratando-se de crime plurissubsistente, afigura-se possível a tentativa do crime de lavagem
de capitais, dado que o agente pode, antes de completar a conduta ligada à primeira fase do
crime (colocação), ser interrompido em um ato de início dessa execução. Exemplificando, imagine-se a hipótese em que o agente, logo após ter recebido o preço de um resgate resultado de
um delito de extorsão mediante sequestro, venha a ser interceptado em flagrante no momento
em que tentava depositar os valores na conta de um "laranja".
De acordo com o art. 1°, § 3°, da Lei de Lavagem de Capitais, a tentativa será punida nos
termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, ou seja, com a pena correspondente ao
crime consumado, diminuída de I (um) a 2/3 (dois terços). O critério de diminuição (de um a
dois terços) deverá sempre levar em conta o iter criminis, verificando-se no caso concreto até que
ponto chegou a operação de lavagem de capitais.
De se ver que tal previsão é absolutamente desnecessária, mostrando evidente falta de técnica por parte do legislador. Isso porque, consoante disposto no art. 12, caput, do CP, "as regras
gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de
modo diverso". Em outras palavras, quisesse o legislador fazer uso das regras gerais do Código
Penal- e foi essa sua intenção, haja vista o teor do art. 1°, § 3°- bastaria manter-se em silêncio,
com a consequente aplicação das regras gerais do CP (art. 12).
O crime de lavagem de capitais estará consumado quando houver o primeiro ato de mascaramento dos valores ilícitos, porquanto o tipo penal em questão não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem grande vulto e complexidade.98
Como exposto anteriormente, apesar de o modelo sugerido pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI) apontar que um ciclo completo de lavagem de capitais
abrange a colocação, a dissimulação e a integração, a consumação desse crime independe do
aperfeiçoamento dessas 3 (três) fases. Afinal, nenhum dos tipos penais de lavagem exige, para
sua consumação, que o valor sujo venha a ser integrado com aparência lícita ao sistema econômico formal. Isso porque essa incorporação dos bens na economia formal com aparência lícita
funciona, na verdade, como exaurimento da infração penal.

18.1. Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) devalores não declarados mantidos no exterior e extinção da punibilidade do crime
de lavagem de capitais.
Atente o leitor para a novel causa extintiva da punibilidade criada pela Lei n. 13.254/16,
que cuida do regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT) de valores não
declarados remetidos ao exterior. Consoante disposto em seu art. 5°, §§1° e 2°, a adesão ao referido programa, associada ao pagamento integral dos impostos pertinentes e das multas devidas,
desde que antes do trânsito em julgado da decisão criminal condenatória, acarretará a extinção da
punibilidade em relação aos seguintes delitos: a) crimes tributários previstos nos arts. 1° e 2°,
I, li e V, ambos da Lei n. 8.137/90; b) crimes de sonegação fiscal previstos na Lei n. 4.729/65;
c) sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. Art. 337-A); d) falsificação de documento
público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso
(CP, arts. 297, 298, 299 e 304, respectivamente), desde que exaurida sua potencialidade lesiva
com a prática dos crimes citados nas alíneas "a", "b" e "c"; e) evasão de divisas (Lei n. 7.492/86,
98

STF, 1~ Turma, RHC 80.816/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2001, DJ 18.06.2001.
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art. 22, caput, e parágrafo único); f) Javagem de capitais, mas apenas quando o objeto do crime
for bem, direito ou valor, proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes acima citados. A Lei n.
13.254/16 também prevê que a regularização de ativos mantidos em nome de interposta pessoa
estenderá a ela esta novel causa extintiva da punibilidade (art. 4°, §5°).

pena será aumentada de 1 (um) a 2/3 (dois
terços), nos casos previstos nos incisos I a VI do caput
deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa.

§ 42 A

pena será aumentada de um a dois terços,
se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos
de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

§ 4º A

19. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
De acordo com o§ 4° do art. 1° da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei n°
12.683/12, a pena do crime de lavagem de capitais será aumentada de 1 (um) a 2/3 (dois terços),
se o crime for cometido de forma reiterada- na redação amiga, utilizava-se a expressão "habitual" -, ou por intermédio de organização criminosa.
Por força da redação original do art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/98, se o crime fosse cometido
de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa, só era possível a aplicação desta
causa de aumento de pena nos casos previstos no caputdo art. 1° da Lei n° 9.613/98, e desde que
o crime antecedente estivesse previsto entre os incisos I a VI. Portanto, não se aplicava a referida
causa de aumento de pena aos tipos derivados constantes dos §§ 1° e 2° do art. 1°, nem tampouco
se o crime de lavagem fosse cometido de forma habitual, tendo como delito antecedente a hipótese
do inciso VIII do caput do art. 1° (crime praticado por particular contra a administração pública
estrangeira), sob pena de evidente violação ao princípio da reserva legal. Poder-se-ia pensar que
os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira estariam inseridos
dentro do Título XI do Código Penal ("Dos crimes contra a administração pública"), logo, estariam abrangidos pela hipótese do inciso V do caput do art. 1°, a eles também se aplicando a causa
de aumento de pena do§ 4° do art. 1°. Porém, como esses crimes dos arts. 337-B, 337-C e 337-D
só foram inseridos no Código Penal pela Lei 10.467/2002, ou seja, após a entrada em vigor da
Lei 9.613/98, sendo criado um inciso específico para eles no art. 1°, caput, qual seja, o inciso VIII,
somos levados a acreditar que a causa de aumento de pena do § 4° não se aplicava quando o crime
antecedente fosse o de particular contra a administração pública estrangeira.
Com o advento da Lei n° 12.683/12, a nova redação conferida ao art. 1°, § 4°, da Lei n°
9.613/98, deixou de fazer menção ao crime previsto no caput do art. 1°. De fato, consta do referido dispositivo tão somente que "a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos
nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa". Como
se percebe, ausente qualquer referência ao crime do caput do art. 1o da Lei n° 9.613/98, é de se
concluir que a majorante em análise passará a incidir em relação a qualquer figura delituosa do
art. 1°, seja aquela constante do caput, sejam aquelas previstas nos§§ 1° e 2°. Evidentemente, no
tocante à incidência desta causa de aumento de pena aos crimes do art. 1°, §§ 1° e 2°, da Lei n°
9.613/98, trata-se, a nova redação do art. 1°, § 4°, de nítido exemplo de novatio legis in pejus, daí
por que o aumento da pena de um a dois terços só poderá incidir em relação aos crimes de lavagem
de capitais cometidos a partir do dia 10 de julho de 2012, data da vigência da Lei n° 12.683112.
A redação anterior do art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/98, previa o aumento da pena se o crime fosse
cometido de forma "habitual". A Lei no 12.683/12 substituiu a expressão "habitual" por "reiterada".
Sob o argumento de que a lei não contém substituição de palavras inúteis, há quem entenda que,
doravanre, a incidência da majorante passa a dispensar a comprovação da habitualidade criminosa,
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sendo suficiente a demonstração de que o agente ~aticou mais de uma lavagem de dinheiro.99 Sem
embargo de entendimento em sentido contrário, ?arece-nos não haver qualquer distinção entre as
expressões "habitual" e "reiterada", já que reiterar $ignifica "fazer de novo, repetir". 100
Como a própria lei traz uma causa de aurr.ento de pena para a lavagem quando ela for
praticada de forma reiterada, conclui-se que a habitualidade não é uma elementar do tipo de
lavagem, como acontece em outros crimes, :omo o exercício ilegal da medicina, arte dentária
ou farmacêutica (art. 282 do CP). Na verdade, o art. 1°, § 4°, cuida da figura da habitualidade
criminosa, da reiteração delituosa, ou do criminoso habitual, conceito este que não se confunde
com o de crime habitual.
No crime habitual, o delito é único, figurando a habitualidade como elementar do tipo. Na
habitualidade criminosa, há pluralidade de crirr.es, sendo a habitualidade uma característica do
agente, e não da infração penal. No crime habitual, a prática de um ato isolado não gera tipicidade,
ao passo que, na habitualidade criminosa, tem-se uma sequência de atos típicos que demonstram
um estilo de vida do autor, ou seja, cada um do, crimes anteriores já é suficiente de per si para a
caracterização da lavagem, sendo que o conjunto de delitos autoriza o aumento da pena. 101
Para a incidência da causa de aumento de pena do§ 4°, não se exige uma homogeneidade de
circunstâncias de tempo, lugar e modus opermzdi, tal qual se exige para o reconhecimento do crime
continuado (CP, art. 71), reservando-se ao crimi.:-.oso profissional tratamento ainda mais gravoso
-aumento de pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços). Logo, quando houver um nexo de continuidade
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, aplica-se a regra do
crime continuado para a reiteração da lavageo de -:apitais. Lado outro, quando houver a reiteração
da lavagem de capitais sem qualquer nexo de continuidade, restando comprovado que o acusado
investia na prática delituosa de lavagem de capit<.h de forma reiterada e frequente, é perfeitamente
possível o aumento da reprimenda em razão :lo art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/98. 102
A causa de aumento de pena do art. 1°, § 4°, também deverá ser aplicada se os crimes
previstos no art. 1°, caput, §§ 1° e 2°, da Ld n'' 9.613/98, forem cometidos por intermédio de
organização criminosa, cujo conçeito passou a constar do art. 1°, § 1°, da nova Lei das Organizações Criminosas.
Por fim, convém destacar que não há bis m idem entre a majorante do § 4° do art. 1° da
Lei 9.613/98 e a condenação por associaçãc crioinosa, uma vez que se está diante de duas objetividades jurídicas distintas. A lavagem de cafitais tem como bem jurídico tutelado a ordem
econômico-financeira, ao passo que o crim~ de associação criminosa é espécie de crime contra
a paz pública. 103
99

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 154.

100 Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Jareiro: Editora Objetiva, 2009. p. 1.637.
101

Como já se pronunciou o Supremo, "as caracteristic•s reveladas pelo modo de ação do paciente na perpetração
dos cinco crimes de estelionato revelam que hc uve mera reiteração no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a conclusão de que o paciente adotou o crime como meio de vida. Firmou-se a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido da descaracte·lzação do crime continuado "quando, independentemente
da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam
reiteração criminosa indicadora de delinquência hatitual ou profissional" (HC 70.891, rei. Min. Sepúlveda Pertence)". (STF, HC 72.848/SP, 1.ª T., rei. Min. limar Gal·tão, DJU 24.11.1995).

102 STJ, Sª Turma, HC 19.902/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, C'JU 10.03.2003, p. 256.
103 TRF- 4.ª Reg., ACR 2002.70.02.006666-0, 7.ª T., r:l. Maria de Fátima Freitas Labarrere, DJ 23.02.2005. Para
Bitencourt e Busato (Comentários à Lei de Organiza~ão Criminosa: Lei n9 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014,

345

Art. 1°
},

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

,_.·

§ SQ A pena será reduzida de 1 {um) a 2/3 {dois

terços) e começará a ser cumprida em regime
aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou
substituí-la por pena restritiva de direitos, se o
autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações
penais e de sua autoria ou à localização dos bens,
direitos ou valores objeto do crime.

§ 5Q A pena poderá ser reduzida de um a dois
terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la
ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos
bens, direitos ou valores objeto do crime.

20. COLABORAÇÃO PREMIADA. 104
No direito comparado, em países como a Itália e a Espanha, a colaboração premiada nasceu
da necessidade de se combater o terrorismo e o crime organizado. De modo distinto, no Brasil, o
incremento da criminalidade violenta direcionada a certos seguimentos sociais mais privilegiados
e que, até então, estavam imunes a ataques mais agressivos (sequestras, roubos a estabelecimentos
bancários), o crescimento do tráfico de drogas e o aumento da criminalidade de massa (roubos,
furtos, etc.), sobretudo nos grandes centros urbanos, levou nosso legislador, impelido pelos meios
de comunicação e pela opinião pública, a editar uma série de leis penais mais severas. A partir
da década de 90, houve uma maciça inserção da colaboração premiada no ordenamento jurídico
pátrio. Vários dispositivos legais passaram a dispor sobre o instituto, variando apenas quanto a
seu objetivo, bem como no tocante aos benefícios concedidos pela lei ao colaborador. Os primeiros dispositivos legais que trataram da colaboração premiada no Brasil são os seguintes: a)
Lei 8.072/90, art. 8°, parágrafo único; b) CP, art. 159, § 4°; c) revogada Lei n° 9.034/95, art. 6°;
d) Lei n° 7.492/86, art. 25, § 2°; e) Lei n° 8.137/90, art. 16, parágrafo único.
Em todos esses dispositivos, fica fácil perceber que, aos olhos do colaborador, o benefício
concedido pelo legislador não se afigura muito sedutor. Isso porque este só poderá obter como
prêmio legal uma diminuição de sua pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços), a depender do grau de
sua colaboração. Ou seja, levando-se em consideração que a traição geralmente é punida com
uma "pena de morte" pelos criminosos, não há estímulo algum à delação se o colaborador já
sabe de antemão que provavelmente continuará cumprindo pena, quiçá no mesmo estabelecimento prisional que seus antigos comparsas.
Foi exatamente essa a grande inovação trazida pela Lei de Lavagem de Capitais, quando
entrou em vigor em 4 de março de 1998. Isso porque, em sua redação original, o art. 1°, § 5°,
da Lei 9.613/98, dispunha que a pena devia ser reduzida de 1 (um) a 2/3 (do_is terços) e começar a ser cumprida em regime aberto, podendo o 'juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por
p. 42), não é possível dupla punição pelo crime de lavagem de capitais com a majorante do§ 42, última parte,
do art. 12 da Lei no 9.613/98, e pelo crime de organização criminosa, tipificado no art. 20 da Lei no 12.850/13,
porquanto se trata da valoração do mesmo fato para efeito de ampliação da sua punição, o que caracteriza o
indesejado bis in idem. Destarte, por força do princípio da especialidade, sustentam os autores que há duas
possibilidades: o agente deve responder tão somente pelo crime de lavagem de capitais, com a aplicação da
majorante do§ 40 do art. 1Q da Lei nQ 9.613/98, ou responde pelo crime de lavagem de capitais sem a aplicação
da referida majorante, porém em concurso material com o crime de organização criminosa.
104 Para mais detalhes acerca da colaboração premiada, remetemos o leitor ao capítulo referente à Lei das Organizações Criminosas (arts. 4Q a 7Q).
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pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborasse espontaneamente com as
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzissem à apuração das infrações penais e de
sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Com o advento da
Lei n° 12.683/12, o art. 1°, §5°, da Lei n° 9.613/98, sofreu sensível modificação, in verbis: "A
pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva
de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos
autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime".
Da leitura da nova redação do art. 1°, §5°, da Lei n° 9.613/98, depreende-se que 3 (três)
benefícios distintos podem ser concedidos ao colaborador na lei de lavagem de capitais:
a) diminuição de pena de um a dois terços e fixação do regime inicial aberto ou semiaberto: na redação amiga do dispositivo, a Lei n° 9.613/98 fazia menção ao início do cumprimento da pena apenas no regime aberto. Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12,
o início do cumprimento da pena, após a redução de um a dois terços, poderá se dar tanto no
regime aberto quanto no semiabeno;
b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: a depender
do grau de colaboração, poderá o juiz deferir a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pouco importando que o ràto não se amolde às disposições do art. 44 do
Código Penal, que dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a substituição da pena;
c) perdão judicial como causa extintiva da punibilidade: nesse caso, o acordo de imunidade pode ser viabilizado pelo arquivamento da investigação em relação ao colaborador,
com fundamento no art. 129, I, da CF, ele art. 28 do CPP, ou pelo oferecimento da denúncia
com pedido de absolvição sumária pela aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 397,
IV, do CPP, ele art. 107, IX, do CP. 105
Para ser beneficiado, deve o colaborador prestar esclarecimentos que conduzam à apuração
das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos
bens, direitos ou valores objeto do crime. Diversamente do quanto disposto na redação original
do art. 1°, §5°, da Lei n° 9.613/98, que fazia menção à apuração das infrações penais e de sua
autoria, a nova redação conferida a este dispositivo pela Lei n° 12.683/12 faz uso da conjunção
alternativa "ou", do que se depreende que os três objetivos são alternativos, e não cumulativos.
Por consequência, basta que a colaboração produza um dos três efeitos previstos na lei:
1) apuração das infrações penais: não há qualquer referência a qual das infrações penais a colaboração espontânea se refere, se apenas à lavagem de capitais, às infrações penais
antecedentes ou a ambas. Diante do silêncio da Lei, parece-nos que o ideal é concluir que o
dispositivo refere-se à apuração de ambas as infrações, ou seja, tanto da lavagem de capitais
105

Para o Supremo, todavia, a denúncia deve ser oferecida para que o magistrado aplique o perdão judicial ao
final do processo, desde que constatada a efetividade da colaboração. A propósito, veja-se parte da ementa
de questão de ordem decidida pelo Plenário no caso Mensalão: "Necessidade da denúncia para possibilitar o
cumprimento dos termos da Lei nº 9.807/99 e do acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os acusados. (... ) Questão de ordem resolvida para julgar ausente violação à decisão do plenário que
indeferiu o desmembramento do feito e, afastando sua condição de testemunhas, manter a possibilidade de
oitiva dos co-réus colaboradores nestes autos, na condição de informantes". (STF, Pleno, AP 470 Q03/MG, Rei.
Min. Joaquim Barbosa, j. 23/10/2008, DJe 079 29/04/2009).
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quanto das infrações antecedentes. Na verdade, o ideal é pensar na apuração das infrações
penais para as quais o colaborador tenha concorrido. Em outras palavras, se o acusado concorreu para a infração penal antecedente e para a lavagem de capitais, sua colaboração deve
abranger ambas as infrações penais. Lado outro, tendo em consideração a autonomia do
crime de lavagem de capitais em relação às infrações antecedentes, na hipótese de o acusado
responder criminalmente apenas pelo delito de branqueamento ·de capitais por não ter concorrido para o ilícito pretérito, sua colaboração deve guardar relação apenas com o crime que
lhe é imputado;
2) identificação dos demais coautores e partícipes: o art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98,
refere-se à identificação dos demais coautores e partÍcipes. Diante da utilização da conjunção
aditiva "e", a concessão dos prêmios legais ao colaborador somente será possível caso as informações por ele prestadas sejam capazes de identificar todos os indivíduos que concorreram para
a prática delituosa, seja no sentido de apontar os corréus não descobertos, seja no sentido de
confirmar a participação daqueles já conhecidos;

3) localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.
De acordo com o art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, a cooperação deve ser espontânea e produtiva ao sucesso da persecução penal. Apesar de a Lei no 9.613/98 e outros dispositivos legais
que versam sobre o assunto dizerem que a colaboração deve ser espontânea- ato espontâneo é
aquele cuja intenção de praticá-lo nasce exclusivamente da vontade do agente, sem qualquer interferência alheia - pensamos que deve preponderar a vontade de colaborar com as autoridades
estatais. Portanto, para que o agente faça jus aos benefícios referentes à delação premiada, nada
impede que o agente tenha sido aconselhado e incentivado por terceiro, desde que não haja
coação. Ato espontâneo, portanto, para fins de colaboração premiada, deve ser compreendido
como o ato voluntário, não forçado, ainda que provocado por terceiros. 106
Ademais, como observa a doutrina, é de todo irrelevante qualquer análise quanto à motivação do agente, pouco importando se a colaboração decorreu de legítimo arrependimento, de
desejo de vingança em relação aos antigos comparsas, de medo ou mesmo de evidente interessa
na obtenção da vantagem prometida pela Lei. 107
Como se trata, a colaboração premiada, de espécie de meio de obtenção de prova, à primeira vista, poder-se-ia concluir que o benefício somente seria aplicável até o encerramento da
instrução probatória em juízo. Ligada que está .à descoberta de fontes de prova, é intuitivo que
su.a utilização será muito mais comum na fase investigatória ou durante o curso da instrução
processual. Porém, não se pode afastar a possibilidade de concessão do prêmio mesmo após o
trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. De fato, a partir de uma interpretação
teleológica das normas instituidoras da colaboração premiada, cujo objetivo pode subsistir para
o Estado mesmo após a condenação daquele que deseja colaborar, deve-se admitir a incidência
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Em sentido diverso, referindo-se ao art. 6º da revogada Lei 9.034/95, que fazia uso da expressão "espontânea",
concluiu o STJ que a revelação do indiciado deve ser espontânea, ou seja, de livre vontade, sem a instigação
ou coação de terceiros e eficaz, ou seja, deve produzir efeitos práticos quanto aos demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou na localização do produto, substância ou droga ilícita: STJ, Sª Turma,
REsp 628.048/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 24/03/2009, DJe 13/04/2009.
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Com esse entendimento: ARANHA, Adalberto Camargo. Op. cit. p. 138.
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do instituto após o trânsito em julgado de sentença condenatória, desde que ela ainda seja objetivamente eficaz. 108
Nessa linha, especial atenção deve ser dispensada ao art. 1°, §5°, da Lei n° 9.613/98, com
redação dada pela Lei n° 12.683/12, que passou a dispor expressamente acerca da possibilidade
de a colaboração premiada ser celebrada a qualquer tempo. Pode parecer estranho que o dispositivo se refira à celebração do acordo de colaboração premiada a qualquer tempo. Todavia, na
hipótese de o produto direto ou indireto da infração penal antecedente não ter sido objeto de
medidas assecuratórias durante o curso da persecução penal, inviabilizando ulterior confisco,
tendo em conta, ademais, que um dos objetivos da colaboração premiada na Lei 9.613/98 é
exatamente a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime de lavagem de capitais,
é intuitivo que tais informações podem ser prestadas pelo agente mesmo após o trânsito em
julgado de sentença condenatória.
Destarte, ante a nova redação do art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, desde que aferida sua
eficácia objetiva, é possível que a colaboração premiada seja celebrada durante toda a persecução
penal- fase investigatória e fase judicial-, assim como na fase de execução penal. Tratando-se
de norma mais benéfica para o colaborar, este novo regramento acerca da possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada a qualquer tempo pode retroagir para beneficiar
condenados por lavagem de capitais, mesmo que a decisão condenatória tenha transitado em
julgado antes da vigência da Lei n° 12.683/12.
· · ·Lei n!! 9;613/9&
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Art. 2!! O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

Art. 2!! O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

I- obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão,
da competência do juiz singular;

I - obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão,
da competência do juiz singular;

11 - independem do processo e julgamento dos
crimes antecedentes referidos no artigo anterior,
ainda que praticados em outro país;

11- independem do processo e julgamento das in-

111- são da competência da Justiça Federal:

a) quando praticados contra o sistema financeiro
e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal.

frações penais antecedentes, ainda que praticados
em outro país, cabendo ao juiz competente para
os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;
111- são da :Competência da Justiça Federal:

a) quando praticados contra o sistema financeiro
e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
b) quando a infração penal antecedente for de
competência da Justiça Federal.
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Nesse sentido: FREIRE JR., América Bedê. Qual a meio processual para requerer a delação premiada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? In: Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano VI,
nº 36, Porto Alegre, fev.-mar./2006, p. 235.
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21. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO.
De acordo com a redação do art. 2°, I, da Lei 9.613/98, o procedimento a ser seguido nos
crimes de lavagem de capitais será o procedimento comum dos crimes punidos com reclusão,
da competência do juiz singular. Esse procedimento, outrora previsto entre os arts. 394 a 405
e 498 a 502 do Código de Processo Penal, tinha início com o recebimento da denúncia, seguindo-se a citação, o interrogatório, a defesa prévia, a oitiva de testemunhas de acusação e defesa,
diligências e alegações finais.
Ocorre que esse procedimento foi alterado com a reforma processual penal de 2008. Com
a entrada em vigor da Lei n° 11.719/08 em 22 de agosto de 2008, houve alteração da forma
de classificação do procedimento comum. Se, antes, a classificação do procedimento comum
levava em consideração a natureza da pena (v.g., reclusão ou detenção), hoje se leva em conta a
quantidade de pena cominada em abstrato ao delito, independentemente de sua natureza. De
fato, de acordo com o art. 394, § 1°, do CPP, o procedimento comum será:
I - ordinário: quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;
II- sumário: quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) e superior a 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade;
III -sumaríssimo: para as infrações penai~ de menor potencial ofensivo, assim compreendidas as contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Não obstante a mudança da forma de classificação do procedimento comum pela reforma
processual de 2008, o legislador da Lei n° 12.683/12 manteve a mesma redação do art. 2°, I, da
Lei n° 9.613/98, incorrendo em evidente equívoco, visto que deixou de atentar para o fato de
que o procedimento comum não é mais classificado a partir da natureza da pena.
Sem embargo do lapso do legislador, o delito de lavagem de capitais continua sujeito ao
procedimento comum ordinário, não em virtuC.e do crime ser punido com reclusão, e sim pelo
fato de possuir sanção máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 394, § 1°, I, com redação dada pela Lei 11.719/2008 -a pena prevista
para o crime de lavagem de capitais é de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa. De se
notar que, ainda que o delito resulte em sua modalidade tentada (Lei 9.613/98, art. 1°, § 3°, ele
art. 14, li, do CP), quando incidirá uma causa de diminuição de pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços), continuará sujeito ao procedimento comum ordinário. Isso porque, como o procedimento
é determinado com base na pena máxima cominada ao delito, em se tratando de causas de
aumento de pena, deve se levar em consideração o quantumcque mais aumente a pena·, ao passo
que, nas hipóteses de causas de diminuição de pena, o quantum que menos diminua a pena.
Em síntese, o atual procedimento comum ordinário pode ser resumido da seguinte forma:
a) oferecimento da denúncia; b) juízo de admissibilidade da peça acusatória (rejeição ou recebimento); c) caso a peça acusatória seja recebida ?elo magistrado, deve ser determinada a citação
do acusado; d) após a citação, deve ser apresentada a ~esposta à acusação; e) possibilidade de
absolvição sumária; f) designação de audiência una de instrução e julgamento.
Como o crime de lavagem de capitais é de ação penal pública incondicionada, a denúncia
deve observar os pressupostos do art. 41 do CPP, podendo o Ministério Público arrolar até 8 (oito)
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testemunhas por fato delituoso, de acordo com o art. 401, caput, do CPP, não estando inseridas
nesse número as testemunhas que não prestam compromisso, nem tampouco as referidas.
Oferecida a peça acusatória, mesmo antes de proceder ao juízo de admissibilidade da peça
acusatória, incumbe ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca de eventual causa de suspeição (impedimento ou incompatibilidade), sem prejuízo da verificação de sua competência. Com
efeito, constatada a presença de hipótese capaz de prejudicar o exercício imparcial da função
judicante (v.g., amizade íntima com a parte), deve o juiz reconhecer de ofício a suspeição e encaminhar os autos ao substituto legal. Noutro giro, também incumbe ao magistrado analisar de
ofício se é (ou não) o juízo competente para o processo e julgamento do feito, valendo lembrar
que, no processo penal, é plenamente possível o reconhecimento ex ojficio tanto da incompetência absoluta quanto da relativa.
Superada essa análise pertinente à imparcialidade e competência, é certo que, por ocasião
do juízo de admissibilidade da peça acusatória, duas são as opções dadas ao magistrado: pode
ele rejeitar a peça acusatória, caso presente uma das hipóteses do art. 395 do CPP - inépcia da
peça acusatória, ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação, falta de justa
caus;t para o exercício da ação penal-, ou determinar o recebimento da peça acusatória, com a
subsequente citação do acusado, nos termos do art. 396 do CPP.
Antes da reforma processual de 2008, não havia qualquer controvérsia quanto ao momento
do recebimento (ou rejeição) da peça acusatória no âmbito do então denominado procedimento
comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. O recebimento se dava imediatamente
após o oferecimento da denúncia ou da queixa, desde que não fosse caso de rejeição (revogado
art. 43 do CPP). Com a entrada em vigor da Lei n° 11.719/08, surgiu certa polêmica quanto
ao momento do juízo de admissibilidade da peça acusatória. Isso porque o Código passou a se
referir ao recebimento da denúncia ou queixa em dois momentos distintos:
a) de um lado, o art. 396 do CPP, com redação determinada pela Lei n° 11.719/08, prevê
que, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias. Como se percebe, o dispositivo fala em recebimento logo após o oferecimento da peça acusatória, tal qual ocorria antes da reforma processual de 2008;
b) de outro lado, o art. 399 do CPP dispõe que, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Como se nota, o dispositivo também
fala em recebimento, porém em um momento processual distinto, qual seja após a apresentação
da resposta pelo acusado. Logo, entendendo-se o art. 399 do CPP como o momento processual
correto para o recebimento da peça acusatória, a resposta à acusação prevista no art. 396-A do
CPP deveria ser compreendida como espécie de defesa preliminar, já que o acusado teria uma
oportunidade de ser ouvido pelo juiz antes do recebimento da denúncia ou da queixa.
A nosso ver, embora a orientação dos amores do anteprojeto tenha sido no sentido de se
criar uma defesa preliminar antes do recebimento da peça acusatória, não foi esta a sistemática
aprovada pelo Congresso Nacional, que modificou a redação do art. 396, caput, do CPP, para
inserir o "recebê-la-á" antes da manifestação da defesa, com nítida preocupação quanto ao
momento de interrupção da prescrição. O art. 396, caput, usa a expressão receber em seu técnico, significando um juízo de admissibilidade da acusação, porquanto presentes elementos de
informação que autorizam a deflagração do processo penal. Basta ver que o referido dispositivo
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dispõe que, recebida a peça acusatória, deverá ser ordenada a citação do acusado. Ora, a citação
pressupõe, obrigatoriamente, a existência de um processo penal. De fato, se o caput do art. 363
dispõe que o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado,
como seria possível que a relação jurídica estivesse completa sem que antes tivesse ocorrido o
recebimento da peça acusatória? Além disso, como seria possível falar-se em absolvição sumária
do acusado sem anterior recebimento da peça acusatória? Portanto, parece-nos que o momento
processual correto para o recebimento da peça acusatória é o do art. 396 do CPP. Se o art. 399
do CPP torna a mencionar o recebimento da denúncia, há de se entender que o vocábulo recebida foi aí empregado indevidamente pelo legislador, que teria andado melhor se tivesse utilizado
a expressão "não tendo ocorrido a absolvição sumária do acusado". 109
Portanto, se o juiz entender que não está presente qualquer hipótese que autoriza a rejeição
da peça acusatória (CPP, art. 395), deve receber a denúncia e, na sequência, determinar a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Em regra, a citação deve ser feita pessoalmente. A citação pessoal pode ser concretizada por
mandado, por precatória, por carta de ordem,. por carta rogatória, ou mediante requisição. No
processo penal comum, não se admite citação pelo correio, nem tampouco citação por e-mail
ou telefone. Além disso, segundo disposição expressa da Lei n° 11.419/06 (art. 6°), que dispõe
sobre a informatização do processo judicial, não se admite citação eletrônica no processo penal.
Verificando-se que o acusado se oculta para não ser citado, sua citação deve ser feita por
hora certa, nos termos do art. 362 do CPP.
Por outro lado, se o acusado não for encontrado, deve ser citado por edital. Tratando-se de
hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de ultima ratio, que
só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado. Portanto, para
além de diligenciar o Oficial de Justiça no sentido da localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do inquérito e do processo, outras diligências também deverão ser
empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (v.g., ofícios às concessionárias de
serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária, etc.). 110
Se o acusado, citado por edital, não apresentar resposta à acusação, dispõe o CPP que
deve ser determinada a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP.
Ocorre que o art. 2°, § 2°, da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei n° 12.683/12,
dispõe que, no processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do
CPP, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital,
prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. 111
Uma vez realizada a citação do acusado, incumbe à defesa técnica a apresentação da denominada ;esposta à acusação. Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela
autoridade judiciária, seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses
de atipicidade, excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa
extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o
109 Com esse entendimento: STJ: 5.ª Turma, HC 138.089/SC, Rei. Min. Felix Fischer, j. 02.03.2010.
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Demonstrado que foram esgotados os meios possfveis para a localização do réu, e não sendo este encontrado,
não há falar em nulidade da citação por edital: STF, 1ª Turma, HC 98.101/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 01/06/2010, DJe 110 17/06/2010.

111

Voltaremos a tratar da aplicação do art. 366 do CPI' aos processos referentes ao crime de lavagem de capitais
mais adiante.
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defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, 112 especificar as
provas pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. Acerca de seu conteúdo, confira-se o teor do art. 396-A, caput, do CPP: "na resposta,
o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário". As exceções serão processadas em apartado, nos
termos dos arts. 95 a 112 do CPP.
Sabedor de que, após a apresentação desta peça, os autos serão conclusos ao juiz para análise de possível absolvição sumária (CPP, art. 397), é evidente que o grau de aprofundamento da
defesa de mérito da resposta à acusação depende do caso concreto. Por exemplo, se o advogado
estiver convencido de que seus argumentos e os elementos probatórios acostados à sua peça são
capazes, desde já, de formar o convencimento do juiz no sentido do julgamento antecipado
da lide (v.g., ati:;>icidade material com base no princípio da insignificância), deve antecipar sua
defesa de mérito neste momento, evitando-se, assim, que o acusado seja submetido a desnecessário processo penal. Todavia, se o advogado vislumbrar que não há, ainda, um juízo de certeza
acerca das hipóteses que autorizam a absolvição sumária do acusado, é evidente que não convém
aos interesses da defesa antecipar seus argumentos neste momento, sobretudo se considerarmos
que, diante das mudanças do procedimento comum, o interrogatório do acusado passou a ser
realizado ao final da colheita da prova oral (CPP, arts. 400, caput, e 531). Nesse caso, à defesa
interessa preservar, estrategicamente, seus argumentos de mérito, evitando que a acusação conduza a instrução probatória, desde o início, no sentido de buscar elementos probatórios capazes
de refutar a tese defensiva.
Dúvida não há quanto à obrigatoriedade de apresentação da resposta à acusação. Afinal, o
art. 396-A, § 2°, do CPP, estabelece que "não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe
vista dos autos ?Or 10 (dez) dias. Portanto, a não apresentação da resposta à acusação implicará
em nulidade absoluta, por força do art. 564, III, "e", do CPP.
Destarte, caso o acusado tenha sido citado pessoalmente, ou por hora certa, e deixar de
apresentar resposta à acusação, deve ser decretada sua revelia, nomeando o juiz defensor dativo
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. Apresentada a resposta à acusação, caso a defesa tenha apresentado alegações, fatos ou provas dos quais o Ministério Público
não tivesse prévia ciência, a fim de assegurar a observância do contraditório, deve o juiz abrir
vista dos autos ao Parquet, aplicando subsidiariamente o dispositivo previsto na primeira fase do
procedimento do júri: "Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante
sobre preliminaes e documentos, em 5 (cinco) dias" (CPP, art. 409).
Apresentada a resposta à acusação, e ouvido o Ministério Público acerca de documentos dos
quais não tinh2 prévia ciência, deve o juiz absolver sumariamente o acusado quando verificar:
112

Esta justificação é um procedimento cautelar, que, de maneira não contenciosa, é instaurado com o objetivo de
se produzir determinada prova. Encontra-se regulamentado entre os arts. 861 e 866 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP. De acordo com o art. 381, §Sº, do novo CPC, aplica-se
o disposto nos arts. 381 a 383 (produção antecipada da prova) àquele que pretender justificar a existência de
algum fato ou relação jurfdica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a sua intenção.
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I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato (v.g., estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito,
consentimento do ofendido);
11 - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade (v.g., coação moral irresistível, obediência hierárquica, inexigibilidade de conduta
diversa, etc,);
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime: reconhecida a atipicidade
formal ou material (v.g., insignificância) da conduta delituosa, também é possível a absolvição
sumária do agente;

IV- extinta a punibilidade do agente (v.g., morte do agente, prescrição, decadência, etc.):
tecnicamente, pode-se dizer que houve um equívoco por parte do legislador no art. 397, IV, do
CPP, porquanto prevalece o entendimento de que a sentença que declara extinta a punibilidade
não é absolutória, pois o magistrado declara simplesmente que o Estado não tem mais a possibilidade de aplicar sanção penal ao acusado, ou seja, não analisa se ele é inocente ou culpado.
Nesse sentido, eis o teor da súmula n° 18 do STJ: "A sentença concessiva do perdão judicial é
declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório."
Evidentemente, esta decisão de absolvição sumária só poderá recair sobre a imputação
constante da peça acusatória. Por isso, no tocante à infração penal antecedente, a absolvição
sumária só poderá ser proferida se tal ilícito também figurar como objeto do processo em conjunto com a lavagem de capitais. Afinal, como será visto na sequência, os processos criminais
referentes à lavagem de capitais e à infração penal antecedente não necessariamente precisam
tramitar juntos em um simultaneus processus (Lei n° 9.613/98, art. 2°, li). Por isso, a absolvição
sumária em relação à infração antecedente só poderá ser proferida pelo juiz se tal ilícito também
figurar como objeto da imputação feita ao acusado naquele processo.
Caso não seja possível o julgamento antecipado da lide em virtude da ausência de uma das
hipóteses que autorizam a absolvição sumária, incumbe ao magistrado designar dia e hora para a
audiência una de instrução e julgamento, cuja realização, pelo menos de acordo com o disposto
no art. 400, caput, do CPP, deve se dar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, devendo, para
tanto, ordenar a intimação do acusado, de seu defensor e do Ministério Público.
Porém, antes de ser designada a audiência una de instrução e julgamento, incumbe ao
magistrado verificar se há proposta de suspensão condicional do processo. Como se sabe, dispõe
o art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95, que o sursis processual será cabível quando a pena mínima
cominada à infração penal for igual ou inferior a 1 (um) ano. 113 No caso específico da lavagem de
capitais, a despeito da pena mínima cominada ser de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa,
não se pode perder de vista que, na hipótese de eventual colaboração premiada, é possível qu~ o
colaborador tenha sua pena diminuída de um a dois terços, nos eicatos termos do art. 1°, § 5°,
da Lei n° 9.613/98. A suspensão condicional do processo também seria cabível em relação ao
crime de lavagem de capitais na hipótese de o magistrado reconhecer a figura do crime tentado,
113
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Vale registrar que, ao apreciar um habeas corpus relacionado ao revogado crime do art. 5º da Lei 8.137/90, cuja
pena era de detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa, entendeu.() Supremo Tribunal Federal que, mesmo
que a pena mínima privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, será cabível a suspensão condicional do processo quando a pena de multa estiver cominada de maneira alternativa: STF, 2~ Turma, HC 83.926/
RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, DJe 101, 13.09.2007. De se notar que o art. 5º da Lei nº 8.137/90 foi revogado pela
Lei nº 12.529/11.
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hipótese em que a pena aplicada ao agente pode ser reduzida em até 2/3 (dois terços), tal qual
disposto no art. 14, parágrafo único, do CP. Nesse caso, não se pode objetar que a suspensão
somente pode ser proposta por ocasião do início do processo. Com efeito, consoante disposto
na súmula n° 337 do STJ, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do
crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".
Quando houver proposta de suspensão condicional do processo, não há necessidade de
designação imediata de audiência una de instrução e julgamento. Em outras palavras, havendo
0 oferecimento da proposta de suspensão em conjunto com a denúncia, uma vez recebida a peça
acusatória, deve o juiz ordenar a citação do acusado para que apresente a resposta à acusação,
nos termos dos arts. 396, caput, e 396-A, caput, ambos do CPP. O acusado terá, então, a possibilidade de apresentar a resposta à acusação, objetivando uma possível absolvição sumária (CPP,
art. 397). À evidência, ao acusado é muito mais interessante ser absolvido sumariamente do
que se sujeitar ao cumprimento de condições decorrentes da aceitação da proposta de suspensão condicional do processo por um período de prova que pode variar de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos. Com efeito, a despeito do silêncio do legislador, é intuitivo que o acusado só irá aceitar
a proposta de suspensão condicional do processo se visualizar que sua conduta é típica, ilícita
e culpável, que não está presente nenhuma causa extintiva da punibilidade, ou seja, que não
vai ser absolvido sumariamente. Assim, a fim de não se ver processado criminalmente, pode ter
interesse na aceitação da proposta de suspensão condicional do processo.

e

Nesse caso, se o juiz entender que não se afigura possível a absolvição sumária, deve determinar a notifiéação do acusado para comparecer em juízo com o único objetivo de dizer,
na presença de seu defensor, se aceita ou não a proposta oferecida pelo órgão ministerial. Esta
audiência a ser designada pelo magistrado para fins de aceitação ou rejeição da proposta de
suspensão condicional do processo não é a audiência una de instrução e julgamento a que se
refere o art. 400 do CPP. Afinal, é absolutamente irracional intimar vítima, testemunhas e eventualmente peritos a comparecer a uma audiência, causando-lhes evidente incômodo e prejuízo
financeiro, se já se sabe de antemão que seu deslocamento à sede do juízo será inútil por conta
de uma possível aceitação da proposta. Portanto, a audiência una de instrução e julgamento do
art. 400, caput, do CPP, só deve ser designada na hipótese de o acusado rejeitar a proposta de
suspensão condicional do processo.
Rejeitada pela defesa a proposta de suspensão condicional do processo, ou na hipótese de o
crime de lavagem de capitais imputado ao acusado não admitir referido benefício, incumbe ao
magistrado designar a audiência una de instrução e julgamento.
Como se sabe, por força da Lei n° 11.719/08, houve a concentração de todos os atos da
instrução probatória em uma única audiência, na qual as partes também deverão apresentar alegações orais, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Optou o legislador pela adoção do princípio
da oralidade, em razão do qual deve ser dada preponderância à palavra falada sobre a escrita,
sem que esta seja excluída. Da adoção desse princípio derivam importantes consequências (ou
subprincípios, como preferem alguns):

1) princípio da concentração: os atos processuais devem ser reunidos ou concentrados o
quanto possível. Quanto mais próxima do fato delituoso for proferida a decisão final, maior é a
possibilidade de se atingir a verdade;
2) princípio do imediatismo: deve o juiz proceder diretamente à colheita de todas as provas, em contato imediato com as partes;
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3) princípio da identidade física do juiz: face o disposto.no art. 399, § 2°, do CPP, o juiz
que presidir a instrução deve, pelo menos em regra, proferir a sentença (CPP, art. 399, § 2°).
Esse princípio proporciona uma aproximação maior entre a prova e o magistrado que irá decidir
o caso concreto, o que contribui para a formação de um quadro probatório coeso e harmônico,
vindo ao encontro de um dos escopos do processo penal, que é a busca da verdade;
4) princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias: para se evitar a paralisação dos atos processuais, com inúmeros recursos e tumultos processuais, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis. Isso, no entanto, não impede que eventuais prejuízos causados
às partes no curso do processo sejam questionados em preliminar de futura e eventual apelação,
ou através dos remédios heroicos do mandado de segurança e do habeas corpus.
Quanto à instrução probatória durante a audiência una de instrução e julgamento, o juiz deve
proceder à tomada de declarações do ofendido (pode existir apenas em relação à infração penal
antecedente), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem,
salvo quando ocorrer a expedição de carta precatória, bem como aos esclarecimentos dos peritos,
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
Realizado o interrogatório do acusado, o Ministério Público e a defesa poderão requerer
diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP,
art. 402). Pelo menos em tese, o requerimento a ser feito por ocasião do final da audiência deve
se referir a diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Em outras palavras, se a necessidade daquela diligência já existia à época do início do
processo, tal requerimento já devia ter sido formulado pela acusação quando do oferecimento da
peça acusatória; pelo lado da defesa, o momento procedimental correto seria o da apresentação
da resposta à acusação, já que o próprio art. 396-A estabelece que, na resposta, o acusado deve
alegar tudo o que interesse à sua defesa, assim como especificar as provas pretendidas. Todavia,
se a necessidade dessa diligência surgir apenas durante o curso da instrução processual, as partes
poderão requerer sua realização no momento procedimental a que se refere o art. 402 do CPP.
Quanto à obrigatoriedade de realização das diligências solicitadas pelas partes, é importante destacar que, em se tratando de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incumbe
ao magistrado indeferir sua produção. De modo algum se pode negar a importância do direito
à prova, que se qualifica como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula
inerente ao devido processo legal. Daí por que juízes e Tribunais devem assegurar às partes o
exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso, todavia, não significa dizer
que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que
a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e
quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 114
A propósito, o art. 400, § 1°, do CPP, dispõe que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as seguintes provas: a) prova irrelevante: é aquela que, apesar de
tratar do objeto da causa, não possui aptidão de influir no julgamento da causa (v.g., acareação
por precatória); b) prova impertinente: é aquela que não diz respeito à questão objeto de discussão no processo; c) prova protelatória: é aquela que visa apenas ao retardamento do processo.
114
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Portanto, com base no livre convencimento moti·rado, incumbe ao juiz indeferir fundamentadamente a produção de provas que julgar impertinentes, ir_relevantes ou protelatórias para o
regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento da
acusação ou da defesa, 115
Para além da possibilidade de as partes requererem ao juiz a realização de diligências, convém ressaltar que, em fiel observância ao princípio da busca da verdade, o art. 404 do CPP autoriza que o próprio juiz, independentemente de req:.1erimento das partes, determine a realização
de diligências consideradas imprescindíveis ao esclarecimento do fato delituoso.
Não sendo determinada a realização de diligências de ofício pelo juiz, ausente requerimento das partes nesse sentido, ou se a solicitação das partes for indeferida pelo juiz, o procedimento comum avança rumo às alegações orais. As alegações orais - se apresentadas por escrito,
memoriais - consistem em ato postulatório das partes que precede a sentença final, no qual o
Ministério Público e o defensor devem realizar minuciosa análise dos elementos probatórios
constantes dos autos do processo (e do inquérito policial, subsidiariamente), valendo-se da doutrina e da jurisprudência, com o objetivo de influenciar o convencimento do juiz no sentido da
procedência ou improcedência de eventual pedido de condenação do acusado, fornecendo-lhe
subsídios para a sentença.
Homenageando-se o princípio da oralidade, que norteou diversas alterações produzidas
pela reforma processual de 2008, e visando imprimir maior celeridade ao procedimento, o
Código de Processo Penal passou a prever que que, não havendo requerimento de diligências,
ou sendo indeferida a solicitação formulada pelas partes, as alegações finais deverão ser apresentadas oralmente.
Pelo menos em regra, as alegações finais devem ser apresentadas oralmente. Porém, em virtude da complexidade da causa- quase urna elerr_entar nos crimes de lavagem de capitais - ou
do número de acusados, é possível que o juiz conc~da às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de 11"\emoriais. As alegações orais também poderão ser substituídas
por memoriais caso tenha sido deferido o requerimento de diligências (CPP, art. 404). Ademais,
se o interrogatório, último ato da instrução proba~:ória, for feito mediante carta precatória, urna
vez apensado aos autos a deprecara, deverá o juiz abrir vista às partes no prazo de 5 (cinco) dias
para que se manifestem quanto ao interesse na cealização de diligências. Não sendo o caso de
se determinar diligências, ou ausente requerimento nesse sentido, ou se indeferido o formulado,
também deve ser admitida a substituição dos debaes orais por memoriais, porquanto já concluída a instrução probatória, sendo desnecessário d~signar uma audiência apenas para os debates
e julgamento.
Por fim, apresentadas as alegações orais (ou memoriais), incumbe ao juiz proferir a sentença. Caso as alegações orais sejam substituídas por memoriais, o juiz terá o prazo de 10 (dez) dias
para proferir a sentença (CPP, art. 403, § 3°).

21.1. Procedimento no caso de crimes conexos.
Como será visto no item seguinte ("Autonorr_ia do Processo"), a depender do caso concreto,
existe a possibilidade de que o crime de lavagem e a infração antecedente sejam julgados em um
115
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mesmo processo, seja em virtude do reconhecimento de conexão objetiva, já que a lavagem é
cometida para ocultar a infração antecedente, ou rara garantir a impunidade ou vantagem do
outro delito (CPP, art. 76, li), seja em face do reco::1hecimento de uma conexão instrumental,
probatória ou processual, na medida em que a prov;:. da infração antecedente influi na prova do
delito de lavagem (CPP, art. 76, inciso Ill, c/c art. 79, caput).
A depender do caso concreto, existe a possibilidade de que esses dois crimes, julgados em
um simultaneus processus em virtude da conexão, escçjam submetidos a procedimentos distintos.
É o que ocorre, a título de exemplo, com o crime de tráfico de drogas e o delito de lavagem
de capitais: enquanto o primeiro está submetido ao procedimento especial previsto na Lei n°
11.343/06, a lavagem de capitais submete-se, em tese, ao procedimento comum ordinário, estudado no tópico anterior. Nesse caso, tendo em con:a que as infrações penais estão sujeitas, em
abstrato e separadamente, a procedimentos distintos, ~ diante da impossibilidade de fusão dos
dois procedimentos, o que deve ser feito?
Inicialmente, a fim de se determinar o procedimento a ser aplicado, deve ser verificado qual
juízo exercerá força atrativa, nos termos do art.
do CPP. Isso porque, a depender do juízo
com força atrativa, somente será possível a aplicacio do procedimento ali observado. É o que
ocorre no âmbito do Júri: se um crime de homicídio doloso for praticado em conexão com os
delitos de tráfico de drogas e de lavagem decapitai:;, todas as infrações penais deverão ser julgadas perante o Tribunal do Júri, face a regra do art. 78, I, do CPP. Por conseguinte, se se trata de
processo de competência do Tribunal do Júri, o procedimento a ser observado obrigatoriamente
é aquele previsto entre os arts. 406 a 497 do CPP.

n.

Na verdade, a controvérsia gira em torno das situações em que a força atrativa para julgar
os delitos conexos e/ou continentes com procedimentos distintos recai sobre o mesmo juízo
singular comum. Sem dúvida alguma, talvez o meL'1or exemplo seja aquele pertinente à prática
do crime de lavagem de capitais, sujeito ao procedimento comum ordinário, e o delito de tráfico
de drogas, submetido ao procedimento especial da Lei n° 11.343/06.
Acerca do assunto, a antiga lei de drogas - Lei •'5.368/76- trazia solução expressa para a
questão, ao dispor em seu art. 28 que "nos casos d~ conexão e continência entre os crimes definidos nesta Lei e outras infrações penais, o proces.;o será o previsto para a infração mais grave,
ressalvados os da competência do júri e das jurisdi·;:ões especiais". Caso fosse seguida a previsão
literal do revogado art. 28 da Lei 6.368/76, o prcc-~dimento a ser seguido seria, via de regra, o
da Lei de Drogas, na medida em que a Lei n" 11.343/06 aumentou consideravelmente as penas
dos crimes de tráfico.
Não obstante, mesmo antes da revogação do art. 28 da Lei n° 6.368/76, esse dispositivo
já era alvo de críticas por parte da doutrina, que nio admitia que a mera gravidade da infração
fosse determinante do rito a ser seguido, tendo çm vista que o procedimento tem correlação
direta com a amplitude do direito de defesa. Segundo Vicente Greco Filho, "nosso raciocínio é
o seguinte: se o réu, através do procedimento ordinário, tinha direito, em determinado crime, a
certos prazos, número de testemunhas (oito), oportunidade de pronunciamento etc., não poderá, em virtude do direito à ampla defesa, ser privado dessas oportunidades por força da conexão
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ou continência! A conexão ou continência poderá ampliar as oportunidades e termos, mas não
eliminar as basicamente garantidas".U 6
Firmada a premissa de que deve ser utilizado o procedimento mais amplo, indaga-se: qual
procedimento seria mais amplo- o procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal
ou o procedimento trazido pela Lei 11.343/2006? A nosso ver, o procedimento mais amplo não
é necessariamente o mais demorado, mas sim o que oferece às partes maiores oportunidades para
0 exercício de suas faculdades processuais. Se é verdade que a lei de drogas prevê a denominada
defesa preliminar (Lei n° 11.343/06, art. 55, caput}, conferindo ao acusado a oportunidade de se
manifestar antes de o juiz receber a peça acusatória, por outro lado, uma vez iniciado o processo, o procedimento resume-se a uma audiência una de instrução e julgamento, na qual se tem,
segundo o texto da lei, o interrogatório como primeiro ato da instrução probatória, seguido da
oitiva das testemunhas, os debates finais e a prolação da sentença. O número de testemunhas no
procedimento comum ordinário pode ir até oito (CPP, art. 401), enquanto que, na Lei de Drogas,
fica em apenas cinco (Lei n° 11.343/06, art. 55,§ 1°). De mais a mais, ao contrário do procedimento especial da Lei de Drogas, há previsão expressa de requerimento de diligências ao final da
audiência una de instrução e julgamento no procedimento comum ordinário (CPP, art. 402), que
também faz referência expressa à possibilidade de substituição das alegações orais por memoriais
(CPP, art. 403, § 3°), não prevista na Lei n° 11.343/06. Conclui-se, portanto, que o procedimento
comum ordinário é mais amplo do que o procedimento previsto na Lei de Drogas, já que oferece
maiores oportunidades para o exercício das faculdades processuais. Daí por que deve prevalecer
nas hipóteses de conexão e/ou continência com os crimes de tráfico de drogas. 117
A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, in verbis: "Atribuindo-se à acusada a prática
de crimes diversos, alguns previstos na Lei 11.343/06 e outros que observam o rito estabelecido
no Código de Processo Penal, este deve prevalecer, em razão da maior amplitude à defesa no
procedimento nele preconizado. A não adoção do rito previsto na Lei n° 11.343/2006 não ocasionou prejuízo à paciente, pois além do procedimento ordinário ser o apropriado ao caso em
comento, a apresentação de defesa preliminar lhe foi oportunizada nos termos do art. 396 da
Lei Adjetiva Penal antes do recebimento da exordial acusatória, motivo pelo qual não se constata a ocorrência de vício a ensejar a invalidação da instrução criminal. A inobservância do rito
procedimental previsto no art. 55 da Lei 11.34312006, que estabelece a apresentação de defesa
preliminar antes do recebimento da denúncia, implica em nulidade relativa do processo, razão
pela qual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão". 118
116

Tóxicos- Prevenção- Repressão. Comentários à Lei 10.409/2002 e à parte vigente da Lei 6.368/1976. 12. ed.
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 177.
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Nesse contexto: STF, 1ª Turma, HC 96.675/SP, Rei. Min. Luiz Fux, j. 21/06/2011, DJe 151 05/08/2011. Ainda no
sentido da possibilidade de adoção do procedimento ordinário, por ser aquele que melhor assegura às partes
o exercício de suas faculdades processuais: STF, 1ª Turma, RHC 101.889, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2010,
DJe 96 20/05/2011.
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STJ, 5• Turma, HC 204.658/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 20/10/2011, DJe 09/11/2011. Na mesma linha: STJ, Sª Turma,
HC 170.379/PR, Rei. Min. Jorge Mussi, j.B/12/2011, DJe 01/02/2012. No sentido de que, havendo conexão ou continência entre crimes afetos a procedimentos distintos, não há nulidade na adoção do rito ordinário, por ser mais
amplo, viabilizando ao paciente o exercício da ampla defesa de forma irrestrita: STJ, 6ª Turma, HC 118.045/RJ, Rei.
Min. Og Fernandes, j. 24/08/2009, DJe 28/09/2009_ Na mesma linha, como já se pronunciou a 5ª Turma do STJ,
"havendo conexão entre o crime de tráfico de entorpecentes e os delitos de quadrilha e de lavagem de dinheiro, a
observância do procedimento comum ordinário é medida que se impõe, já que o mencionado rito proporciona maiores condições de defesa ao acusado, notadamente no que se refere à quantidade de testemunhas que podem ser
arroladas pelas partes e à ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento. Assim, é evidente o prejuízo
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22. AUTONOMIA RELATIVA DO PROCESSO.
O processo criminal referente ao delito de lavagem de capitais independe do julgamento
das infrações antecedentes, ainda que praticados em outro país, nos termos do disposto no
art. 2°, 11, 1° parte, da Lei 9.613/98.
Como se percebe, a Lei n° 9.613/98 consagra a autonomia do processo relativo à lavagem
de capitais, que não precisa tramitar obrigatoriamente em conjunto com aquele relativo à infração antecedente. E assim o faz por dois motivos fundamentais: a uma, porque o procedimento
relativo à infração antecedente poderia estar sujeito à jurisdição de outro país; a duas, devido às
exigências de segurança e justiça que são frustradas pelas práticas domésticas ou transnacionais
de determinados crimes cuja gravidade e reiteração constituem desafios ao estado contemporâneo (Exposição de Motivos da Lei 9.613/98).
Apesar da redação do dispositivo, não se deve interpretá-lo no sentido de que a lei proíba
a reunião dos processos. Isso porque, tendo em conta a relação de acessoriedade material entre
o crime de lavagem de capitais e a infração antecedente, somente a análise específica do caso
concreto poderá demonstrar a necessidade (ou não) da unificação dos feitos.
De fato, imagine-se a hipótese em que a infração antecedente seja praticada fora do território
nacional. Ora, nesse caso, dúvida não haveria quanto à necessidade de separação dos processos
criminais concernentes à lavagem e à infração antecedente. Em outros casos, todavia, de modo a
se evitar decisões contraditórias, atendendo, também, aos princípios da celeridade e da economia
processual, melhor seria proceder-se à reunião das ações penais em um mesmo processo (simultaneus processus), com o reconhecimento de uma conexão instrumental, probatória ou processual,
na medida em que a prova da infração antecedente influi na prova do delito de lavagem (CPP,
art. 76, 111), não se devendo descartar a ocorrência mesmo da hipótese de conexão lógica, objetiva
ou material (CPP, art. 76, 11), já que a lavagem é cometida com o objetivo de ocultar a infração
anterior, ao mesmo tempo em que busca assegurar vantagem em relação ao mesmo ilícito. Em
síntese, com o objetivo de resguardar a persecução penal e a eficácia da pretensão punitiva, o ideal
é concluir que o juiz deve deliberar pela separação ou reunião dos feitos de lavagem de capitais e
da infração penal antecedente consoante as peculiaridades do caso concreto.U 9
Na verdade, conforme asseverou o STJ, "sequer a regra da total independência dos feitos,
tampouco aquela relativa à obrigatória reunião das ações penais pela conexão, devem prevalecer
de forma absoluta nas hipóteses de crimes previstos na Lei 9.613/98. As ações penais não devem,
necessariamente, ficar separadas, tampouco devem, necessariamente, permanecer reunidas, cabendo destacar que se afirmou anteriormente: a competência do Juízo deve ser analisada a partir
da análise de cada caso·concreto, sempre com vistas a otimizar a pretensão punitiva estatal. As
suportado pelo paciente, já que, havendo conexão entre delitos sujeitos a procedimento especial e outros submetidos ao rito comum ordinário, este último, por ser mais amplo e conferir maiores possibilidades de defesa, deve ser o
adotado". {STJ, Sª Turma, HC 127.211/MT, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 14/06/2011, DJe 30/06/2011).
119
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Nesse sentido, confira-se:"( ... ) Há evidente conexão entre alguns dos crimes em apuração cometidos, em tese,
por integrantes da "Rede Chebabe" e pelo escritório de advocacia liderado pelo ora Paciente. Este, segundo
as investigações preliminares, prestava seus serviços de "blindagem" patrimonial para proteção de numerário pertencente à dita organização criminosa. No decorrer das diligências investigatórias, logrou-se identificar
outros "clientes" da atividade desenvolvida pelo escritório de advocacia, apontando para a necessidade de
uma persecução criminal distinta. Nesse contexto, caracterizado o liame entre os fatos em apuração, resta
evidenciada a conexão, a recomendar a unificação da investigação e do processamento judicial dos supostos
envolvidos nos crimes". (STJ, HC 48.300/RJ, s.• T., j. 07.03.2006, rei. Min. Laurita Vaz, DJ 14.08.2006, p. 305).
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regras concernentes à competência devem ser apLicadas com temperança, sempre com o intuito
de garantir, da melhor forma possível, a eficácia da persecução penal, objetivando à adequada
apuração e, se for o caso, punição, dos crimes de lavagem de dinheiro. Não se pode rejeitar, de
pronto, a aplicação da autonomia dos processos, pois há casos em que sequer haverá a possibilidade de instauração da ação penal pelo crime antecedente, por falta de elementos indicativos da
autoria, bem como porque nas situações em que, pelo número de acusados ou pela circunstâncias complexas do caso, a melhor opção seja a separação dos feitos". 120
Em ambas as hipóteses, seja no caso c!.e separação ou de reunião dos feitos, a comprovação
da ocorrência da infração antecedente figura como questão prejudicial homogênea do próprio
mérito da ação penal em que se apura o crime de lavagem. Assim, quando da fundamentação da
sentença condenatória, tem o juiz o dever de abordar essa questão, afirmando estar convencido
da existência da infração antecedente, apon~ando as provas dos autos que o levaram a formar
essa convicção. De todo modo, apesar de a ocorrência da infração antecedente figurar como
uma questão prejudicial em relação à existência do crime de lavagem de dinheiro, como se trata
de uma prejudicial homogênea, ou seja, aquela pertence ao mesmo ramo do Direito da questão
prejudicada- no caso, de natureza penal-, não há necessidade de se determinar o sobrestamento do processo atinente ao delito de reciclagem à capitais, já que o CPP (arts. 92 e 93) autoriza
a suspensão do processo apenas quando se trata de questões prejudiciais heterogêneas.
Destarte, não há falar em obrigatór:a suspensão do processo pelo crime de lavagem de
capitais em virtude da questão prejudicial hom:Jgênea referente à existência da infração penal
antecedente. Isso porque, por força do art. 2°, inciso 11, da Lei n° 9.61~/98, o juiz que julga o
crime de lavagem de capitais tem competência pua conhecer, incidenter tantum, a questão sobre
a existência (ou não) da infração antecede:~te, a:nda que praticada em outro país.
Na verdade, como os processos criminais referentes à lavagem de capitais e à infração antecedente não precisam tramitar juntos em um simultaneus processus, há duas possibilidades para
a solução dessa questão prejudic,ial homogênea:
a) julgamento conjunto da lavagem e da infração antecedente: na hipótese de a infração
penal antecedente ser imputada ao acusado em conjunto com a lavagem de capitais no mesmo
processo, é natural que, por força da anterioridade lógica, primeiro seja julgada a infração anterior e, depois, o crime de lavagem de capi:a:s;
b) julgamento separado da lavagem e da infração antecedente: por razões diversas (v.g.,
infração antecedente praticada no estrangeiro, ou cuja punibilidade esteja extinta), é possível
que o juízo competente para a lavagem de capitais não tenha sob seu julgamento a infração
penal antecedente. Nesse caso, o reconhecimemo da infração penal antecedente passa a figurar
como questão prejudicial homogênea a ser .apreciada incidentalmente pelo magistrado, única e
exclusivamente para que possa condenar o acusado pela prática do crime de lavagem de capitais.
Como se trata de prejudicial homogênea, o juí:w competente para o julgamento da lavagem de
capitais não está autorizado a determinar a suspensão do processo aguardado a solução definitiva do processo relativo à infração anteceC.ente. Afinal, na sistemática do CPP (arts. 92 e 93),
apenas as questões prejudiciais heterogêneas <.utorizam a suspensão do p_rocesso. De mais a
mais, de nada adiantaria a Lei n° 9.613/98 (arr. 2°, li) contemplar a autonomia relativa do processo se o magistrado fosse autorizado a determinar o sobrestamento do feito referente à lavagem
120

STJ, HC 59.663/SP, 5.• T., j. 07.12.2006, rei. Min. Gilson Dipp, DJ 05.02.2007, p. 279.
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de capitais. Logo, de modo a otimizar a persecução penal em relação ao crime de lavagem de
capitais, revela-se inviável o sobrestamento do feito com fundamento na aplicação subsidiária
do art. 265, inciso IV, do CPC- art. 313, V, do novo CPC.
Nesta hipótese de tramitação separada dos feitos, considerando que, em tese, é plenamente
possível que o processo de lavagem de capitais seja julgado ames do feito relativo à infração
penal antecedente, há o risco de superveniência de decisões contraditórias. A título de exemplo,
suponha-se que, após a prolação de decreto condenatório em relação ao crime de lavagem de
capitais, o juízo competente para o julgamen:o da infração antecedente conclua pela atipicidade
material da referida conduta, absolvendo o a:usado com fundamento no art. 386, lli, do CPP.
Nesse caso, diante da acessoriedade limitada da lavagem de capitais, outra solução não há senão
o ajuizamento de revisão criminal ou habeas corpus.. objetivando-se o trancamento do processo
criminal referente ao branqueamento de cap.tais. 121
Ainda segundo o art. 2°, li, da Lei 9.613198, o delito de lavagem de capitais praticado no
território nacional estará sujeito à lei brasile~ra mesmo que a infração antecedente seja praticada em outro país. Nesse caso, a infração antecedente deve ser típica e ilícita no país em que foi
praticada e também no território nacional, atendendo-se ao princípio do duplo injusto (ou
da dupla incriminação), do contrário, não estaria presente a elementar infração penal, indispensável à tipificação da lavagem de capitais. Se a conduta antecedente for considerada um
injusto penal (fato típico e antijurídico) no país em que ocorreu, pouco importa a presença de
eventual causa excludente da culpabilidade ou da punibilidade, sendo irrelevante saber se tal
conduta é (ou não) listada como infração antecedente da lavagem de capitais no estrangeiro.
Afinal, se o agente está sendo processado pelo crime de lavagem de capitais no Brasil, basta
que a conduta anter~or seja típica e ilícita no país em que foi praticada, porquanto, com o
advento da Lei n° 12.683/12, roda e qualquer infração penal pode figurar como antecedente
no ordenamento pátrio.
A despeito da redação desse dispositivo, que faz menção apenas à prática da infração antecedente em outro país, convém ressaltar que o crime de lavagem de capitais praticado no
estrangeiro também pode se sujeitar à lei bnsileira. Isso porque se trata de uma hipótese de extraterritorialidade condicionada da lei brasileira. De fato, de acordo com o art. 7°, li, "a", do CP,
ficam sujeitos à lei brasileira, embora come:idos no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou
convenção- in casu, a Convenção das Naçé-es Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas-, o Brasil se obrigou a reprimir. Nesse caso, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a} entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado (princípio da dupla tipicidade); c)
estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; d) não ter
sido o agente absolvido no estrangeiro ou r"áo ter aí cumprido a pena; e) não ter sido o agente
perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade; segundo a lei
mais favorável (CP, art. 7°, § 2o).
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Como a homologação da sentença estrangeira somente é necessária para os fins do art. 92 do CP, Mendonça
(op. cit. p. 479) ressalta que, na hipótese de a Jsolvição no estrangeiro em relação à illfração antecedente, a
sentença não precisa ser homologada, sendo :onsiderada como fato jurídico capaz de produzir seus efeitos
perante a lei brasileira, desde que haja prova documental idônea, isto é, certidão devidamente traduzida e
autenticada. Nesse caso, se a absolvição afasta· a existência do fato antecedente, sua tipicidade ou a antijuridicidade, haverá evidentes reflexos quanto à tipi"'icação da lavagem de capitais.
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22.1. Da questão prejudicial e da influência da coisa julgada no processo referente à infração antecedente.
Face a acessoriedade material da lavagem de dinheiro em relação à infração penal antecedente, é extremamente importante que se atente para a influência que a coisa julgada já formada
em processo que tinha por objeto a infração antecedente deverá ter no deslinde final de subsequente processo pelo delito de reciclagem de capitais. Em síntese, supondo que a denúncia em
relação ao crime de lavagem de capitais tenha sido oferecida depois de irrecorrivelmente julgado
o processo pela infração antecedente, a questão a ser dirimida é a seguinte: a coisa julgada formada no processo anterior, onde a questão prejudicial funcionou como principal (v.g., crime
contra a administração pública) estende sua força vinculante ao processo referente à lavagem de
capitais, em que ela figura como prejudicial?
A autoridade da coisa julgada de uma sentença absolutória pela infração antecedente impedirá o processo pelo crime de lavagem de capitais nas seguintes hipóteses: a) inexistência
material do fato, porquanto não haverá produto direto ou indireto passível de lavagem; b) atipicidade da conduta antecedente: reconhecida a atipicidade da conduta antecedente, é inviável
a condenação pelo crime de lavagem de capitais, vez que os bens, direitos ou valores não seriam
produto direto ou indireto de infração penal, o que acabaria por afastar a própria tipicidade do
crime de lavagem de capitais; c) licitude da conduta: se o fato típico antecedente foi considerado
lícito em virtude da presença de alguma causa excludente de ilicitude, não se trata de infração
penal, afastando a tipicidade do crime de lavagem de capitais.
Nessas três hipóteses - inexistência do fato, atipicidade e excludente de ilicitude -, pouco
importa que a absolvição se dê pela certeza negativa da ocorrência do delito ou pela dúvida de sua
ocorrência. Na dicção da doutrina, 122 se, no processo próprio em que a infração antecedente foi
objeto, o acusado foi absolvido seja porque provada a inexistência do fato (CPP, art. 386, caput, I),
seja por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, caput, II), tal questão, decidido principaliter, impedirá a configuração do crime de lavagem de capitais, por lhe ser prejudicial. Idêntico
raciocínio será aplicável à absolvição decorrente de eventual causa excludente de ilicitude, quer
porque provada categoricamente sua presença (CPP, art. 386, VI, primeira parte), quer porque
presente fundada dúvida de sua ocorrência (CPP,, art. 386, caput, VI, segunda parte). A autoridade
da coisa julgada de uma sentença absolutória em relação à infração antecedente também irá se projetar sobre o processo de lavagem de capitais quando o decreto absolutório for proferido com base
no art. 386, caput, inciso III, do Código de Processo Penal ("não constituir o fato infração penal").
Nesse caso, é bom lembrar que a imutabilidade decorrente da coisa julgada somente irá
atingir as partes do primeiro processo. Quem não foi parte do primeiro processo poderá até ser
atingido pela eficácia natural da sentença (que opera erga omnes), mas jamais pela autoridade da
coisa julgada, que só vale inter partes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Afinal, apenas aquele que foi parte no processo teve a oportunidade de expor seus argumentos e
produzir suas provas, tenta·ndo influenciar o convencimento do magistrado.
Por isso, ainda que não haja identidade de acusados entre os dois processos, como o Ministério Público participa como autor tanto do processo de lavagem de capitais quanto daquele
122

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 193..
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referente à infração antecedente, a ele poderão ser opostos os efeitos da coisa julgada formada
sobre a sentença absolutória do processo em que se decidiu, em caráter principal, sobre a infração
antecedente, reconhecendo a inexistência do fato, a atipicidade da conduta, ou a presença de causa excludente da ilicitude. Noutro giro, se o acusado no processo de lavagem de capitais também
ocupou o polo passivo no feito referente à infração antecedente, a coisa julgada formada neste
último processo, em que, por exemplo, houve a prolação de sentença condenatória por tráfico de
drogas, irá projetar sua autoridade em relação a essa mesma questão no segundo processo por
lavagem de capitais, só que agora com a qualidade de prejudicial, daí por que não mais poderá o
acusado voltar a questionar, neste segundo feito, a existência da infração antecedente. Todavia,
caso o acusado pelo crime de lavagem de capitais não tenha concorrido para a prática da infração
antecedente, eventual sentença condenatória reconhecendo a existência da infração antecedente
praticada por terceira pessoa jamais lhe poderá ser oposta como resolução definitiva da questão
prejudicial, vez que tal acusado não figurou como parte no primeiro processo. 123

23. COMPETÊNCIA CRIMINAL.
De acordo com o art. 109, VI, in fine, da Constituição Federal, os crimes contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira são da competência da Justiça Federal nos casos
determinados por lei. O dispositivo deixa claro que o simples fato de se tratar de crime contra o
sistema financeiro ou contra a ordem econômico-financeira não atrai a competência da Justiça
Federal, devendo antes se verificar se assim o dispõe a lei.
Caso a lei não disponha que a competência será da Justiça Federal, a competência será da
Justiça Estadual, salvo se houver lesão a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, quando, então, a competência da Justiça Federal será fixada
para ações penais por crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem econômico-financeira, porém não mais com fundamento no inciso VI do art. 109, mas sim com base no inciso IV
do art. 109 da Constituição Federal.
Importa, pois, analisarmos as leis que dispõem sobre os crimes contra o sistema financeiro
e a ordem econômico-financeira, a fim de se saber se há (ou não) previsão legal quanto à competência da Justiça Federal.
Em relação aos crimes contra a economia popular previstos na Lei no 1.521151, diante do
silêncio da lei, subentende-se que os crimes são de competência da Justiça Estadual. Sobre o assunto, a súmula n° 498 do Supremo Tribunal Federal preceitua que compete à justiça dos Estados,
em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes-contra a economia popular.
Na mesma linha, quanto à Lei que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional (Lei n°
4.595/64), como a lei não atribui a competência à Justiça Federal, prevalece o entendimento de
que os .crimes nela previstos são de competência da Justiça Estadual. É o que ocorre com o crime
de concessão de empréstimos vedados, previsto no art. 34, I, da Lei n° 4.595/64: embora atente
contra o Sistema Financeiro Nacional, nem se encasa na regra do art. 109, IV, nem se ajusta ao
cânon do art. 109, VI, ambos da Carta Magna, seja por não ferir objetivamente bens, serviços
ou interesses da União, seja por não haver expressa definição da competência da Justiça Federal. 124
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Com esse entendimento: BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos
penais e processuais penais -comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 196.
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Por outro lado, em relação à Lei que <kfine os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
(Lei n° 7.492/86), a competência será da _lt:stiça Federal, pois assim dispõe seu art. 26. Portanto,
cuidando-se de crime contra o Sistema F~nanceiro Nacional previsto na Lei n° 7.492/86, a competência será da Justiça Federal. Eventual alegação de que o prejuízo decorrente do delito fora suportado exclusivarr.ente por instituição financeira privada não afasta tal competência, na medida
em que há interesse da União na segurança e na confiabilidade do sistema financeiro nacional.125
Para que se possa falar em crime contra o sistema financeiro nacional, é importante atentar-se para o conceito de instituição financeira constante do art. 1° da Lei n° 7.492/86. De se
ver que administradora de consórcio é equiparável à instituição financeira, a teor do art. 1°,
parágrafo único, I. da Lei n° 7.942/86, e, portanto, os crimes praticados pelos responsáveis por
empresas administradoras de consórcio -:onca o Sistema Financeiro Nacional também são de
competência da JLStiça Federal. Quanto à pessoa física, só há falar em crime contra o sistema
financeiro nacional se por ela forem reaLzadas algumas das atividades definidas como típicas de
instituição financeira (captação, intermeC.iação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros), nos termos do art. 1° da Lei n° 7.492/86. Se, no entanto, restar provado que a pessoa física
utilizava capital próprio para efetuar empréstimos a juros exorbitantes, estará caracterizado o
crime de usura, previsto no art. 4° da Lei n° 1.521/51, de competência da Justiça Estadual. 126
Como se percebe, é de fundamenral importância verificar se a infração penal praticada
pode ser considerada crime contra o sistema financeiro nacional, já que, nesse caso, a competência será da Justiça Federal. CuidanC.o-se, porém, de um crime patrimonial qualquer, sem
lesão a bens, serviços ou interesses da Cnião. autarquias federais ou empresas públicas federais,
a competência será da Justiça Estadual.
Com base nesse raciocínio, em caso concreto pertinente à utilização de documentos falsos
para se contrair empréstimos n~ modalidade CDC no Banco do Brasil, apesar de a denúncia
imputar ao agente o delito do art. 19 da Lei n° 7.492/86, entendeu o STJ que o delito praticado
seria o de estelior.ato (CP, art. 171), e, portanto, de competência da Justiça Estadual. De acordo
com a 3• Seção do STJ, o crime do art. 19 da Lei n° 7.492/86 exige a utilização de fraude para
obter financiamento de instituição financeira, o que difere da obtenção de empréstimo. Isso
porque os financiamentos são operações realizadas com destinação específica, em que, para a
obtenção de crédito, existe alguma concessão por parte do Estado como incentivo, assim há vinculação entre a concessão do crédito e o patrimônio da União. Também se exige a comprovação
da aplicação des~es recursos, por exemplo: os financiamentos de parques industriais, máquinas
e equipamentos, bens de consumo dur;,veis, nrais e imobiliários. Destarte, se não houve crime
contra o sistema financeiro nacional, nem tampouco lesão ao patrimônio da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públic~, em situações em que o agente obtenha empréstimos na
modalidade de crédito direto ao const:.midor (CDC), haverá lesão exclusivamente à instituição
125 STF- HC 93. 733/RJ -1~ Turma- Rei. Min. Carlos Britto- Dje 064-02/04/2009.
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Nessa linha: T'\F4, ACR 2000.70.03.004989-3, Oitava Turma, Relator Élcio Pinheiro de Castro, D.E. 08/10/2008.
No sentido da competência da Justiça Estadual para processar e julgar supostos delitos praticados por operações de empréstimo, utilizando cartão d.; créd to com simulação de compra, lesando vitima e outros clientes,
na medida err que são crimes contra a economia popular, não consubstanciando operações financeiras: STJCC 32.092/SP- 3~ Seção- Rei. Min. Vicente Leal - Publicação: DJ 08/04/2002 p. 128.
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financeira, justificando-se, nesse caso, a compete:ICia da Justiça Estadual, na medida em que o
crime fora cometido contra sociedade de economia mista. 127
Especificamente em relação à apresentação d~ documentos falsos para obtenção de recursos
financeiros junto à instituição bancária em contrato de arrendamento mercantil na modalidade
de leasing financeiro de veículo, entende-se que c fato de o leasing financeiro não constituir
financiamento não afasta, por si só, a configur::.:;:ão do delito previsto no art. 19 da Lei n°
7.492/1986. Isso porque, ao fazer um leasing finar.ceiro, obtém-se, invariavelmente, um financiamento, e o referido tipo penal refere-se exatamente à obtenção de financiamento mediante
fraude, sem exigir que isso ocorra num contrato de financiamento propriamente dito. Embora
o leasing financeiro não seja um financiamento ?ropriamente dito, ele constitui o núcleo ou
elemento preponderante dessa modalidade de arrendamento mercantil. Logo, se se trata de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional pre-<csto na Lei n° 7.492/86, há de se reconhecer
a competência da Justiça Federal para o processo e ju~gamento do feito, nos termos do art. 26,
caput, da referida lei. 128
A Lei 0° 8.137/90, que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e contra
as relações de consumo, silencia quanto à compe:encia da Justiça Federal. Portanto, para que os
delitos ali previstos sejam processados e julgado' pela Justiça Federal, não o serão por se caracterizarem como crimes contra a ordem econômico-financeira referidos no art. 109, VI, mas por
outra razão, como no caso de serem praticados er::1 detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empr~sas públicas (art. 109, IV, CF), o que, aliás,
pode ocorrer, geralmente, com quaisquer crime; comuns. Assim, quanto aos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1° a 3° da L~: n° 8.137/90, a competência somente será da
Justiça Federal se houver a supressão ou redução de tributos federais; tratando-se de tributos de
natureza estadual ou municipal, a competência será da Justiça Estadual. 129
Em relação ao crime de formação de cartei, previsto no art. 4° da Lei n° 8.137/90, o Superior Tribunal de Justiça entende que, como a Lei 8.1.'17/90 não contém dispositivo expresso
fixando a competência da Justiça Federal, compete, em regra, à Justiça Estadual o julgamento
dessa espécie de delito. Isso, no entanto, não afasta a competência da Justiça Federal, desde que
se verifique ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas
(CF, art. 109, IV), ou que, pela magnitude da atuação do grupo econômico ou pelo tipo de
atividade desenvolvida, o ilícito tenha a propemão de abranger vários Estados da Federação,
prejudicar setor econômico estratégico para a ec·:onomia nacional ou o fornecimento de serviços
essenciais, de onde se evidenciaria interesse supa regional a apontar para a necessidade de interferência da União. 13°
127

STJ, 3• Seção, CC 107.100/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, juilgado em 26/05/2010.
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STJ, 3• Seção, CC 114.322/SP, Rei. Min. Maria There<a de Assis Moura, julgado em 14/03/2011. No sentido de
que compete à Justiça Federal julgar crime consistem e na conduta de adquirir um veículo mediante fraude em
contrato de leasing, sob o argumento de que o leasillg financeiro, embora não seja um financiamento, constitui
o núcleo ou elemento preponderante dessa modalidade de arrendamento mercantil: STJ, 3' Seção, CC 111.477/
SP, Rei. Min. Celso limongi, julgado em 08/09/2010.
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Lumen Juris, 2008. p. 424.
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A Lei n° 8.176/91, que prevê o delito de venda de combustível adulterado (art. 1°, inciso
I), não dispõe que este crime será de competência da Justiça Federal. Logo, cuida-se de infração
penal da competência da Justiça Estadual, pouco importando, nesse caso, o fato de a Agência
Nacional de Petróleo exercer o controle, a fiscalização e a regulação da atividade de distribuição
e revenda de derivados de petróleo e álcool, haja vista tratar-se de interesse genérico, reflexo e
não-imediato, o que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal com base no inciso IV
do art. 109 da Carta Magna. 131
Quanto aos crimes de lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98), temos que, em regra, são
da competência da Justiça Estadual. A título de exemplo, se a ocultação ou dissimulação da
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e
valores, for proveniente, direta ou indiretamente, de um crime de tráfico de drogas realizado
sem conotação internacional, será competente para processar e julgar o crime de lavagem o juiz
estadual do local dos fatos ou da apreensão dos bens, direitos e valores que denotem a ocultação
ou a dissimulação do lucro ilícito. 132
A própria lei de lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98) confirma esse raciocino, ao dispor em
seu art. 2°, inciso Ill, que a competência será da Justiça Federal somente nas seguintes hipóteses:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira:
partindo-se da premissa de que o bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais é a ordem
econômico-financeira, poder-se-ia concluir que todo e qualquer crime de branqueamento deveria ser processado e julgado pela Justiça Federal, na medida em que art. 2°, III, "a", da Lei
n° 9.613/98, dispõe que os crimes nela previstos são da competência da Justiça Federal quando
praticados contra o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira. 133

o

Todavia, é dominante o entendimento no sentido de que o simples fato de o dinheiro
tramitar pelo sistema financeiro não é justificativa suficiente para a fixação da competência da
Justiça Federal, já que se trata de interesse meramente indireto. Conquanto seja competência
privativa da União "administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de
previdência privada" (CF, art. 22, VIII), nem toda e qualquer atividade por meio de uma conta
bancária tem o condão de afetar esse interesse. Supondo-se, por exemplo, que valores obtidos
com a prática de tráfico doméstico de drogas sejam ocultados através do depósito do dinheiro na
conta corrente de um "laranja", não há por que se deslocar a competência do feito para a Justiça
Federal. Portanto, com fundamento no art. 2°, Ill, "a", da Lei n° 9.613/98, o ideal é concluir
que o crime de lavagem de capitais será julgado pela Justiça Federal apenas quando atingir o
131

STF- RE 454.737/SP- Tribunal Pleno- Rei. Min. Cezar Peluso- DJe 222-20/11/2008.

f32

Daí concluir José Paulo Baltazar Júnior que a competência para julgar o crime de lavagem pode ser da compe·
têncía da Justiça Estadual quando não houver prejuízo para a União, quando o crime antecedente for da sua
competência e quando a lavagem for interna e não se valer de instituição financeira, mas de outros meios (in

Crimes Federais: contra a administração pública, a previdência social, a ordem tributária, o sistema financeiro
nacional, as telecomunicações e as licitações, estelionato, moeda falsa, abuso de autoridade, tráfico transnacio·
na/ de drogas, lavagem de dinheiro. 2! ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2007. p. 433).
133

Para Nucci, a competência para o processo e julgamento da lavagem de capitais é sempre da Justiça Federal,
pois o objeto jurídico tutelado é complexo, envolvendo, obviamente, o sistema financeiro nacional. Não bastasse, quando se lava dinheiro, tributos deixam de ser arrecadados, bem como a economia nacional pode ser
afetada. Em suma, diante disso, há interesse da União e deve haver apuração na órbita federal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.
p. 426.
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sistema financeiro e a ordem econômico-financeira nacional como um todo, isto é, de todo o
país, colocando em risco toda a credibilidade do sistema.
Em síntese, o que não se pode fazer é generalizar, afirmando-se que todos os crimes de lavagem de capitais devem ser processados e julgados pela Justiça Federal e que, em hipótese alguma, a Justiça Estadual teria competência para julgar crimes de lavagem. O delito de lavagem de
dinheiro não é, por si só, afeto à Justiça Federal, se não sobressai á existência de infração penal
antecedente de competência da Justiça Federal e se não se vislumbra, em princípio, qualquer
lesão ao sistema financeiro nacional ou à ordem econômico-financeira como um todo, a bens,
serviços ou interesses da União, de suas Autarquias ou Empresas Públicas. 134
b) quando praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas: a segunda parte do art. 2°, III, alínea "a",
da Lei n° 9.613/98 é totalmente irrelevante, vez que se limita a reproduzir critério constitucional
de fixação da competência da Justiça Federal, previsto no art. 109, IV, da Carta Magna;
c) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal: sempre
que o processo da infração penal antecedente recair sobre a Justiça Federal ou perante ela estiver
tramitando em razão de conexão, ainda que o delito seja originariamente estadual, caberá à
Justiça Federal o julgamento da lavagem de capitais. A título de exemplo, como a competência
para o julgamento do tráfico internacional de drogas recai sobre a Justiça Federal, nos termos do
art. 109, V, da Constituição Federal, a ela também caberá o julgamento da lavagem de capitais
decorrente desse delito.
Como se pode notar, a competência será da Justiça Federal em grande parte dos casos, eis
que o delito de lavagem geralmente também envolve a prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (v.g., evasão de divisas, previsto no art. 22 da Lei n° 7.492/86). 135
A previsão da alínea "b" do inciso III do art. 2° da Lei n° 9.613/98, no sentido de dispor
que a competência será da Justiça Federal se a infração penal antecedente for de competência
da Justiça Federal, é de todo irrelevante quando houver a reunião dos feitos da lavagem e da
infração antecedente em um simultaneus processus em virtude do reconhecimento da conexão.
Afinal, de acordo com a súmula n° 122 do STJ, compete à justiça Federal o processo e julgamento

unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78,
I!, a, do Código de Processo Penal. 136

s• Turma, RHC 11.918/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 13/08/2002, DJ 16/09/2002 p. 202.

134

STJ,

135

Como já decidiu o STJ, "a competência deve ser verificada pelos fatos até o momento tidos como delituosos,
relacionacfos à existência, em tese, de grandes quantias no exterior, pertencentes a brasileiros domiciliados
no país, sem declaração à Receita Federal do Brasil, que podem configurar, em tese, delito contra a Ordem
Econômica e/ou contra o Sistema Financeiro Nacional, seja pela eventual caracterização de evasão fiscal e/ou
lavagem de dinheiro- o que depende da devida instrução processual. Estando em jogo, em princípio, a própria
Ordem Econômica Nacional, resta atraída, em um primeiro momento, a Justiça Federal para a apuração das
condutas. Sempre que a lavagem ocorrer em instituição bancária situada no estrangeiro, a competência será
da Justiça Federal." (STJ- CC nº 32.861/SP- 3• Seção- Rei. Min. Gilson Dipp- Julgamento: 10/10/2001- Publi·
cação: DJ 19/11/2001 p. 231).

136

Assim, mesmo sendo o crime antecedente de tráfico nacional de entorpecentes, se este, por regras de competência (conexão com crime de falsidade de passaporte), foi julgado pelo juízo federal, é de se reconhecer a
competência deste juízo também para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 22,
inciso 111, alínea 'b', da Lei 9.613/98: STJ- CC 97.636/SP- 3• Seção- Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
- Dje 07/05/2009.
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d) quando a lavagem de capitais for praticada além do território nacional e houver
tratado ou convenção internacional firmado pelo Brasil no qual o Estado brasileiro se
compromete a reprimir a infração penal antecedente: apesar dessa última hipótese não constar expressamente do art. 2°, III, da Lei n° 9.613/98, é bom lembrar que, por força do art. 109,
inciso V, da Constituição Federal, à Justiça Federal também compete o processo e julgamento
de crimes previ~tos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Da leitura
do inciso V do art. 109, conclui-se que o simples faro de o deliro estar previsto em tratado ou
convenção internacional assinado pelo Brasil, com a devida ratificação por meio de decreto
legislativo do C:>ngresso Nacional e decreto do Presidente da República, não enseja, por si só,
a competência da Justiça Federal. Para além disso, é imprescindível que o delito se revista do
caráter de internacionalidade, ou seja, que sua execução tenha início no país, com o resultado
ocorrendo ou devendo ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.
O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais em que se comprometeu internacionalmente a investigar e punir o crime de lavagem de capitais oriundos de determinados
crimes, a saber: a) Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, internalizada pelo Decreto n° 154/1991; b) Convenção de Paris da OCDE sobre
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais,
internalizada pelo Decreto n° 3.678/2000; c) Convenção de Palerma contra o Crime Organizado Transnacional, internalizada pelo Decreto n° 5.015/2004; e) Convenção de Mérida contra a
Corrupção, internalizada pelo Decreto n° 5.687/2006; e) Convenção Interamericana contra o
Terrorismo de Barbados, internalizada por meio do Decreto no 5.639/2005.
O simples fato de o Brasil ser signatário desses diversos Tratados internacionais não significa dizer que a lavagem de capitais cometida além do território nacional deverá ser processada e
julgada pela Justiça Federal, independentemente da infração penal antecedente. 137
Apesar dcs diversos coiT)promissos internacionais firmados pelo Estado brasileiro, não
há um tratado específico no qual o Brasil tenha se obrigado a reprimir a lavagem de capitais
isoladamente considerada, de maneira autônoma e independente da infração antecedente. Na
verdade, os compromissos firmados pelo Brasil dizem respeito ao combate da lavagem apenas
quando a infração antecedente for objeto de um dos Tratados Internacionais acima mencionados. Exemplificando, na Convenção de Viena contra o tráfico de drogas, o Brasil não assume o
compromisso de combater toda e qualquer lavagem de capitais, mas apenas o branqueamento
de capitais pro·,enientes exclusivamente do tráfico de drogas.
Por conseguinte, conclui-se que a lavagem de capitais cometida além do território nacional
deverá ser processada e julgada pela Justiça Federal apenas quando possuir as seguintes infrações,
penais como antecedentes: 1) tráfico de drogas; 2) crimes contra a Administração Pública previstos na Convenção de Mérida; 3) terrorismo; 138 4) delito de corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais; 5) quando a infração antecedente for
137

O STJ tem çrecedente antigo no sentido de que •sempre que a lavagem ocorrer em instituição bancária situada no estrangeiro, a competência será da Justiça Federal": STJ, 3' Seção, CC 32.861/SP, Rei. Min. Gilson'Oipp,
j. 10/10/2001, DJ 19/11/2001.

138

Como a maioria da doutrina sustenta que não há definição legal desse crime no ordenamento jurídico nacional,
o ideal é concluir que só haverá lavagem de capitais com o terrorismo como infração penal antecedente quando
esta figura delituosa for efetivamente tipificada por nosso legislador.
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praticada por organização criminosa transnacional. A contrario sensu, se a infração antecedente
não constar de tratado internacional firmado pelo Brasil (v.g., roubo), subsiste a competência da
Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito, ainda que o branqueamento de capitais
seja cometido além do território nacional.

139

23.1. Varas especializadas para processar e julgar os crimes contra o sistema
financeiro nacional e os delitos de lavagem de capitais.
Por meio de pesquisa realizada em 2001 pelo Centro de Estudos Judiciários ("Uma análise
crítica da Lei dos Crimes de Lavagem de dinheiro"), conseguiu-se apurar que o percentual de
procedimentos que chegava ao Judiciário Federal relativo ao delito de lavagem era insignificante
(até setembro de 2001, apenas 260 inquéritos policiais tramitavam junto à Polícia Federal), além
de se constatar que a maioria dos juízes não teriam rido a oportunidade de desenvolver estudos
formais sobre o referido delito- 87% dos juíze> federais entrevistados no estudo responderam
que·náo-havia·qualquer processo em tramitação em sua Vara relativamente ao crime de lavagem
140
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É b~m verdade que o Conselho~ Justiça Federal, ao editar a Resolução no 314/2003
exorbitou de sua competência ao definM-atribuições de órgãos judiciais, na medida em que, de
acordo com o art. 105, parágrafo úniclo\,II, da Constituição Federal, ao Conselho compete, tão
somente, a supervisão administrativa etkÇamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo
grau. No entanto, apesar da inconstit\l!ionalidade da Resolução no 314/2003 do Conselho da
Justiça Federal, tal vício não tem o caaiio de macular as resoluções e provimentos expedidos
pelos Tribunais R~nais federais, q\M!encontram seu fundamento de validade no art. 12 da
141

Processo Penal Constitucional. 2 1 ed. São~ Rl!lrista dos

Tribunais, 2000. p. 127.
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Lei n° 5.010/66. Não se pode, pois, querer tachar tais provimentos de inconstitucionais ou
ilegais, estando preservado o princípio do juiz natural, na medida em que há uma regra pré-estabelecida para se determinar o juízo competente. 142
De mais a mais, especializar varas especializar varas já existentes e atribuir competência por
natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva de lei em sentido estrito, porém apenas
pelo princípio da legalidade constante do art. 5°, li, da Constituição ·Federal. Em outras palavras,
se há matérias que não podem ser reguladas senão por lei em sentido estrito (v.g., não haverá
crime ou pena, nem tributo), em outras situações, é perfeitamente possível que essa norma seja
tanto legal quanto regulamentar ou regimental. Quando os Tribunais expedem provimentos e
resoluções especializando varas já existentes, não o fazem no exercício da função legislativa, mas
no desempenho de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorre de delegação de função legislativa; não envolve, pois, derrogação do princípio da
divisão dos poderes, estando inserido no poder de auto-organização dos Tribunais. 143
Firmada a premissa de que o veículo normativo a ser utilizado para a especialização de varas já existentes não precisa ser a lei em sentido estrito, é de todo importante destacar que essas
portarias e resoluções expedidas pelos Tribunais Regionais Federais não podem alterar a competência territorial definida no art. 70 do CPP, determinando que crimes praticados em outras
subseções judiciárias sejam redisrribuídos para uma subseção que não seja o local da consumação da infração penal pelo sim pie> fato deste juízo rcr sido especi:llizado p.Ha o julgamenro dos
crimes de lavagem de capitais. Portanto, às varas espccializadJ.o par<~ <! pr•xt'<<o e julgamc:nw
dos crimes de lavagem de capitais n:ín p~>dc ".,. cnnfcri,L comp<:rên~i:I t<:rrir,>ri.:! '11-Iis .ImpLI
do que a da subseçáo Judiciária a qu.: pcrt<.'ncem. sob pena de _,c permiti:·'}'·' ""'·' n"rr11.1 hierarquicamente inferior- rtsoluções e provimcnws do, Tribunais- n:nham a prevale..:~·r '"hre o
conteúdo da legislação ordinária- árL 70 do CPP. A propósito, dispõe a súm11la n° 206 do ~T:f;
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a wrnpetência terrirorial
resultante das leis de processo".
Nessa linha, como observa Badaró, "é de se concluir pela inconstitucionalidade de todas
as resoluções ou provimentos de Tribunais Regionais Federais que especializaram varas já existentes, atribuindo-lhes competência cuja área territorial ultrapasse os limites do território da
142

Em síntese, não se pode confundir a criação de novas varas, que deve ser feita por meio de lei, com a especialização de varas já existentes, que pode ocorrer com a edição de ato normativo pelos Tribunais Regionais Federais, jamais pelo Conselho da Justiça Fe.deral. Bom exemplo disso é a Lei nQ 12.011/11: de um lado (art. 1Q), esta
Lei criou 230 (duzentas e trinta) varas federais; de outro (art. 2Q), previu que compete aos Tribunais Regionais
Federais, mediante ato próprio, estabelecer a competência das varas criadas pela referida Lei, de acordo com
as necessidades de cada Região.
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Com esse entendimento: STF, 1• Turma, HC 8S.060/PR, Rei. Min. Eros Grau, DJe 030 12/02/2009. E ainda: STF,
Pleno, HC 88.660/CE, Rei. Mio. Cármen Lúcia, julgado em 15/05/2008. Na dicção do Supremo, "o Poder Judiciário
tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de
incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis
e nos regimentos internos dos tribunais". (STF, 2• Turma, HC 91.024/RN, Rei. Mio. Ellen Gracie, j. 05/08/2008,
DJe 157 21/08/2008). No sentido de que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite
que haja alteração promovida administrativamente da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional: STF, 2• Turma, HC 94.146/MS, Rei. Min.
Ellen Gracie, j. 21/10/2008, DJe 211 06/11/2008. Com o entendimento de que a especialização de varas federais
já criadas por meio de provimentos atende aos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais:
STF, 1• Turma, HC 91.253/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/2007, DJe 142 13/11/2007. E ainda: STJ, 5•
Turma, REsp 636.191/SC, Rei. Mio. Laurita Vaz, j. 16/09/2004, DJ 11/10/2004 p. 376.
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subseção judiciária. A afirmação se justifica, pois, neste caso, a reserva de lei relativa, prevista no
art. 110, caput, da CF/1988 não é respeitada, na medida em que estes provimentos ou resoluções
ignoram a regra do art. 70, caput, do CPP, que tem força de lei ordinária". 144
Quanto aos inquéritos e processos que já estavam em andamento quando da especialização
das varas federais, acabou prevalecendo nos Tribunais o entendimento segundo o qual seria possível a aplicação subsidiária da regra da perpetuação de competência do art. 87 do CPC ("Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações
do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia). Consoante disposto no
art. 43 do novo CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição
da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Com a criação de vara especializada no combate à lavagem de capitais na seção judiciária, se o
provimento nada dispuser em sentido contrário, à vara especializada deverão ser redistribuídos
todos os processos em curso, tornando-se o juiz de vara federal diversa absolutamente incompetente par.1 processar e julgar os delitos em questão, pois a competência da Vara Especializada
foi fixada em razão da matéria, portanto, de caráter absoluto. Nesta hipótese de criaçãok-varJ.
cspcci;~li_,,.,!,,, não se pode falar em perpetuação da competência. j:í que houve uma alteração
d:1 cmr.?~=~ncia em razão da matéria. Ou s~fJ, prevista <:StJ excc<fáO, exccpciona-se a regra de
que o processo deve fnd:u f'c·r:tnrc o juiz em que se iniciou. Nesse caso, não haverá violação ao
:--· :.:.:ipío J,, jui1 nartiral. 1'"
Ourrmsim, os autos só podem ser encaminhados às varas especializadas quando houver
indi,-;o, C• •ncretos da pr:íricJ do crime de lavagem de capitais. Acerca do assumo, eis o teor da
stímub n" 54 do Trihun.Il Region.lL Feder:ll da 3a Região: "O inquérito não deve ser redistrihuíclo l'·•r.l \'ara Federal Criminal Espcci.dizaC.a enquanto não se destinar à apuração de crime
cOirtrã o ,i,;l'll\:1 financeiro (lei n° 7.4')2/S(>} ou delito de l.!c·.,gem de ativos (Lei n° 9.613/98).

23.2. Reconhecimento da conexão e/ou da continência pelo juízo êumpctente
para o processo e julgamento do crime de lavagem de capitais.
Em determinadas circunstâncias, em \'inud,, ch ínrim.t ligac·:io cnrrc dois ou nuis futos
delituosos, ou entre duas ou mais pessoas que prariLa rJ m um 11wsmo cri me, ;lprcsema-s•: conveniente a reunião de todos eles em um só processo, com julgamcmo único (.;imult,mcw processus).
Além de possibilitar a existência de um processo único, contribuindo para a cckridadc ~· ~tono
mia processual, a conexão e a continência permitem que o órgão jurisdicional tenha um.1 perfeita visão do quadro probatório, evitando-se, ademais, a existência de decisões contraditórias.' 46
BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 355.
145 TRF3- RSE nº 2003.61.18.000542-1- Rei. Juíza Ramza Tartuce- DJU 03/07/2007 p. 497. E ainda: STJ -CC57.838/
MS- 3~ Seção- Relatora Ministra Laurita Vaz- Julgamento: 26/04/2006- Publicação: 15/05/2006 p. 157; STJ
- REsp 628.673/SC- 5~ Turma- Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca- DJU 14/03/2005 p. 411.
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146 Como adverte Pimenta Bueno, citado por Eduardo Espínola Filho, embora os crimes sejam diversos, desde que
sejam eles conexos entre si, haverá uma espécie de unidade estreita que não deve ser rompida. Em suas palavras, "todos os meios de acusação, defesa e convicção estão em completa dependência. Separar será dificultar
os esclarecimentos, enfraquecer as provas, e correr o risco de ter afinal sentenças dissonantes ou contraditórias. Sem o exame conjunto, e pelo contrario com investigações separadas, sem filiar todas as relações dos
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Sem dúvida alguma, em se tratando do crime de lavagem de capitais, talvez as hipóteses
mais comuns de conexão sejam a objetiva e a probatória. A conexão objetiva, lógica ou material,
prevista no art. 76, Il, do CPP, ocorre quando um crime é cometido para facilitar ou ocultar o
outro, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer deles (v.g., o crime de
lavagem de capitais é praticado com o objetivo de dissimular a origem de dinheiro obtido com
a infração antecedente). De seu turno, a ccnexáo probatória ou instrumental estará presente
quando a prova de um crime influenciar na existência do outro (CPP, art. 76, III). Como a infração penal antecedente funciona como verdadeira elementar do crime acessório de lavagem de
dinheiro, é inegável que a prova de sua existencia influencia na prova da reciclagem de capitais.
Reconhecida a conexão ou a continência, dispõe o art. 79 do CPP que deverá haver um
processo e julgamento único (simu!taneus prcces;;us). Caso um dos processos já tenha sido sentenciado, não mais haverá razão para a reunião dos processos, na medida em que o objetivo maior
da conexão/continência - simultaneus processus ccmo fator de produção probatória mais eficaz e
de se evitar julgamentos conflituosos - não :nais será passível de ser atingido. Nessa linha, dispõe a súmula n° 235 do STJ que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles
já foi julgado". Quando a súmula diz "já foi julgado", refere-se à decisão de mérito recorrível que
comporta apelação, e não à sentença com trânsito em julgado. Caso já haja sentença definitiva, a
unidade dos processos somente se dará posteriormente para o, efeito de soma (concurso material
e formal impróprio) ou de unificação de penas (concurso formal próprio e crime continuado). 147
A despeito da existência de conexão e/ou continência, nem sempre será possível a reunião
dos feitos em um simultaneus processus. Com efeito, há situações em que o próprio CPP veda a
existência de um processo e julgamento único:
a) Concurso entre a jurisdição comum e a militar: havendo conexão e/ou continência
entre uma infração antecedente de compe~ência éa Justiça Militar (v.g., peculato) e um crime de
lavagem de capitais de competência da Justiça Ccmum, impõe-se a separação dos processos, nos
exatos termos do art. 79, inciso I, do CPP. e do art. 102, "a", do CPPM. Nesse sentido, dispõe a
súmula n° 90 do STJ: Compete à justiça Estaduaf Militar processar e julgar o policial militar pela
prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Seu conteúdo
assemelha-se ao da súmula n° 30 do ext~nto Tribunal Federal de Recursos: Conexos os crimes
praticados por policial militar e por civil, ou acu!ados estes como coautores pela mesma infração,
compete à justiça Militar Estadual process.:tr e julgar o policial militar pelo crime militar (CPM,
art. 9°) e à justiça Comum, o civil;
b) Concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores: caso um menor pratique o ato infracional equivalente ao tráfio de drogas, delegando a um terceiro, maior de 18
(dezoito) anos, a lavagem de capitais, ao ;uízo :la infância e da Juventude caberá o julgamento
do inimputável, enquanto que o maior deverá se~ processado perante a Justiça comum;
c) Concurso entre a Justiça Eleitoral'.! a Justiça Federal: se a infração penal antecedente
for um crime eleitoral (v.g., corrupção pan f:ns eleitorais, prevista no art. 299 do Código Eleitoral) de competência da Justiça Eleitoral, e;:, competência para o processo e julgamento da lavagem
de capitais recair sobre a Justiça Federal, outro ca:ninho não haverá, senão a tramitação separada
fatos, como reconhecer a verdade em sua integridade, ou como reproduzir tudo isso em cada processo?" (in
Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v. 2. 3• ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. P. 135).
147
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Nessa linha: STJ, HC 94.904/MG, Rei. Min. Jocge Mussi, julgado em 23/4/2009.
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dos feitos. Apesar de haver julgado antigo da Suprema Corte afirmando a competência da Justiça
Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e também as infrações conexas, ainda que de competência
da Justiça Federal, 148 na medida em que a competência da Justiça Federal vem preestabelecida na
própria Constituição Federal (art. 109), não pode ser colocada em segundo plano por força da
conexão e da continência, normas de alteração da competência previstas na lei processual penal.
Afinal, é a lei processual que deve ser interpretada por meio da constituição, e não o contrário.
Há precedente do Superior Tribunal de Justiça corroborando essa posição: "A conexão e a continência entre crime eleitoral e crime da competência da Justiça Federal não importa unidade de
processo e julgamento". 149 Raciocínio diverso deve ser aplicado se o crime conexo de lavagem de
capitais for de competência da Justiça Estadual: como a competência da Justiça Estadual tem
natureza residual, não estando prevista expressamente na Constituição Federal, na hipótese de
haver conexão e/ou continência com um crime eleitoral, a Justiça Eleitoral exercerá força atrativa
para o julgamento de ambos os delitos, nos exatos termos do dispositivo constante do art. 78,
inciso IV, do CPP, ele o art. 35, inciso Il, do Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65);
d) Doença mental superveniente à prática delituosa: se sobrevier doença mental a um
dos acusados, em qualquer caso cessará a unidade de processo (CPP, art. 79, § 1°), ficando suspenso o processo quanto ao enfermo. Quando um dos acusados passa a sofrer de doença mental
após a prática do delito, deve se dar a separação dos processos. Nesse caso, verificando o juiz que
a doença mental sobreveio à infração, o processo penal ficará suspenso em relação ao enfermo,
salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento, cabendo ao magistrado
providenciar a nomeação de curador (CPP, art. 152). Essa suspensão atende aos princípios da
ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5°, LV), e deve perdurar até que o acusado se recupere
e possa acompanhar o processo. Vale ressaltar que, como a lei silencia acerca do assunto, sendo
inviável a aplicação da analogia em prejuízo do réu diante do silêncio legal, tem-se que a prescrição não fica suspensa durante o período de suspensão do processo;
e) Citação por edital de um dos corréus, seguida da não apresentação da resposta à
acusação: por força do art. 366 do CPP, cuja possibilidade de aplicação aos processos referentes
à lavagem de capitais será objeto de análise mais adiante, se acaso um processo criminal for
instaurado contra vários acusados, sendo um deles citado por edital, daí resultando a não apresentação da resposta à acusação, deverá o processo ficar suspenso tão somente em relação a sua
pessoa. Para aqueles acusados que foram citados pessoalmente, deixando de apresentar resposta
à acusação, o processo seguirá normalmente, devendo o juiz nomear-lhe defensor dativo (CPP,
art. 396-A, § 2°, com redação dada pela Lei n° 11.719/08). Por outro lado, àquele que foi citado
por hora certa que não comparecer, também deverá o juiz providenciar-lhe a nomeação de dativo (CPP, art. 362, parágrafo único), dando-se prosseguimento ao processo.
f) Suspensão do processo em relação ao colaborador: consoante disposto no art. 4°,
§ 3°, da nova Lei das Organizações Criminosas, o prazo para oferecimento de denúncia ou o
148

STF, Pleno, CC 7.033/SP, Rei. Min Sydney Sanches, DJ 29/11/1996.

149

STJ, 3~ Seção, CC 19.478/PR, Rei. Min. Fontes de Alencar, DJ 04/02/2002. E ainda: STJ, 3~ Seção, CC 107.913/
MT, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2012, DJe 31/10/2012; STJ, 3~ Seção, CC 39.357/MG, Rei. Min.
Laurita Vaz, j. 09/06/2004, DJ 02/08/2004 p. 297. Ainda no sentido de que, havendo conexão entre um crime
eleitoral e outro de competência da Justiça Federal. outra opção não restará, senão a tramitação separada dos
processos, respeitando-se, assim, ambas as competências ffxadas na Constituição Federal: BADARÓ, Gustavo
Henrique; BOTIINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais- comentários à
Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248.
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processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por
igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo
prazo prescricional. Supondo, assim, a exis~ência de um processo penal instaurado em desfavor
de mais de um acusado, na hipótese de um deles resolver colaborar com os órgãos responsáveis
pela persecução penal, fornecendo informações úteis para a identificação dos demais coautores
e partícipes da organização criminosa, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas
da orga(;izaçãÕ-criminosa, a prevenção de infrações penais, a recuperação total ou parcial do
produto ou do proveito das infrações penais, ou a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada, o prazo para o oferecimento da denúncia ou o próprio processo criminal poderão ser suspensos por até 6 (seis) meses, exclusivamente em relação ao colaborador. Por
consequência, de modo a se evitar o prolongamento indevido do processo em relação aos demais
acusados, notadamente quando um deles estiver preso, o que viria de encontro à garantia da razoável duração do processo, surge aí mais uma hipótese de separação obrigatória dos processos.
Noutro giro, há situações em que o Código de Processo Penal (art. 80) estabelece a separação facultativa dos processos: 150
a) Infrações praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes: como essa
hipótese de separação demanda que as infrações tenham sido praticadas em circunstâncias de
tempo ou de lugar diferentes, não se admite sua aplicação no caso de conexão intersubjetiva por
simultaneidade (CPP, art. 76, I, primeira parte), na medida em que esta espécie de conexão traz
como pressuposto que as duas ou mais infrações tenham sido praticadas ao mesmo tempo, por diversas pessoas ocasionalmente reunidas (sem intenção de reunião), aproveitando-se das mesmas
circunstâncias de tempo e de local. Situação semelhante ocorrerá no caso de conexão intersubjetiva por reciprocidade (CPP, art. 76, I, parte final), na medida em que esta exige a prática de infrações por pessoas que agem umas contra as outras, pressupondo-se que estejam no mesmo lugar
e ao mesmo tempo. De maneira diversa, em se tratando de conexão intersubjetiva por concurso
(CPP, art. 76, I, 2a parte), conexão objetiva (CPP, art. 76, inciso II) ou conexão probatória (CPP,
art. 76, inciso III), é viável a separação dos processos com base no art. 80, ra parte, do CPP, pois,
em relação a essas três hipóteses de conexão, não se faz necessário que as infrações tenham sido
cometidas em lugares e momentos idênticos. De seu turno, nos casos de continência, conquanto
seja possível a separação dos processos, parte da doutrina se posiciona contrariamente, haja vista
a possibilidade de decisões contraditórias em relação a um mesmo fato; 151
b) Excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória: a
hipótese de separação facultativa do art. 80, 2a parte, do CPP, aplica-se a todos os casos de
conexão e continência. Traz em si dois requisitos: a) excessivo número de acusados; b) não prolongamento da prisão provi~ória de um dos acusados." A título de exemplo, suponha-se que um
dos acusados pela prática do crime de lavagem de capitais esteja preso preventivamente, tendo
o advogado de defesa de um outro corréu pleiteado a realização de exame pericial que somente
seria interessante a sua defesa. Nesse caso, considerada a complexidade do exame pericial, é
fácil perceber que o acusado preso teria o curso do processo prejudicado pela realização de
prova que não lhe traria qualquer benefício. Sendo assim, caberia ao magistrado determinar a
150

151
376

No sentido de que a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do Juiz, conforme interpretação a contrario sensu do art. 80 do CPP, que possibilita a separação de determinados processos: STJ, 5~ Turma,
RHC 29.658/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 02/02/2012. DJe 08/02/2012.
É nesse sentido a posição de Nucci: op. cit. p. 303.
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separação dos processos, prosseguindo-se em relação ao julgamento do corréu cuja instrução
processual já estivesse finda;
c) Motivo relevante pelo qual o juiz repute conveniente a separação: como o legislador
não pode prever todas as situações em que a separação dos feitos seja necessária, a parte final
do art. 80 do CPP possibilita que o juiz, por q~>alquer motivo relevante, determine a separação
dos processos. Podemos citar, como exemplos de motivos relevantes a ensejar a separação dos
processos, o excessivo número de acusados soltos preJudicando o andamento do processo, ou
quando o simultaneus processus puder dar cauia à extinção da punibilidade de um dos acusados
pela prescrição. 152
A lei não estabelece até quando essa seFaração é possíveL Porém, se a reunião dos feitos
por conta da conexão ou da continência pod~ ocorrer enquanto não houver decisão recorrível
(CPP, art. 82), mutatis mutandis, conclui-se qu.;: é possível que o magistrado determine o desmembramento dos feitos até o momento da sentença, ressalvando-se, obviamente, a renovação
da instrução processual perante o novo juízo em relação ao feito de sua competência, em virtude
da adoção do princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2°).
Superada esta breve análise da conexão e da con:inência, convém dispensar especial atenção ao juízo competente para o reconhecimento dessas duas causas modificativas de competência quando uma das infrações penais conexas e/ou continentes envolver a prática do crime de
lavagem de capitais.
Comparando-se a antiga redação da Lei de Lavagem de Capitais com o novo texto introduzido pela Lei n° 12.683/12, percebe-se que, ao art. 2°, inciso 11, in fi~e, da Lei n° 9.613/98,
foi acrescida a seguinte parte: "cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei
a decisão sobre a unidade de processo e julgaoento". Como se percebe, ao mesmo tempo em
que o art. 2°, inciso li, da Lei n° 9.613/98, consagra a autonomia dos processos de lavagem de
capitais e da infração penal antecedente, taol:ém permite o reconhecimento da conexão e da
continência, salientando que, nesse caso, cab.;:rá ao juízo competente para o processo da reciclagem de capitais deliberar acerca da formação (ou não) de um simultaneus processus.
Como o art. 2°, li, da Lei n° 9.613/98, não estabelece qualquer ressalva, parece-nos que,
por força do novel dispositivo, o juízo competente para o processo e julgamento da lavagem de
capitais sempre terá competência para deliberar sobre a reunião (ou separação) dos feitos, ainda
que, no caso concreto, não exerça força atrativa em relação às infrações conexas e/ou continentes. Em outras palavras, não mais será aplicáyel aos crimes de lavagem de capitais a regra do
art. 82 do CPP, que estabelece que, havendo conexão e/ou continência, caberá ao juízo com
força atrativa avocar os processos em tramit:cç~o per:cnte os outros juízos.
Como é sabido, quando há conexão e/ou continência, o art. 78 do CPP dispõe que um
determinado juízo exercerá força atrativa em relação aos demais, trazendo para si o processo
e julgamento do simultaneus processus. A títuk> de exemplo, supondo a existência de conexão
152

Em caso concreto atinente a crimes de peculato, la'Jagem de dinheiro e quadrilha (hoje, associação criminosa),
supostamente cometidos por membros da Ass~rr.bléia Legislativa do Estado do Mato Grosso, no desvio de
recursos públicos para pagamento de bens e serwiços inexistentes provenientes de empresas fictícias (mais
de 100 ações foram ajuizadas para apurar esses fatos dei'tuosos), entendeu-se que haveria motivo relevante
recomendando a separação dos processos: STJ, Corte Especial, AgRg na APn 534/MT, Rei. Min. Luiz Fux,
Dje 20/04/2009. Ainda em relação à possibilidade je sepa•ação dos processos com base em motivo relevante:
STJ- RHC 18.522/MG- 5• Turma- Rei. Mini;tra Laurita Vaz- DJ 06/08/2007 p. 538.
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probatória entre um crime de tráfico de drogas da competência da Justiça Estadual e um crime de lavagem de capitais da competência da Justiça Federal, porquanto praticado contra o
sistema financeiro, ambas as infrações penais deverão ser julgadas perante a Justiça Federal,
nos moldes do enunciado da súmula n° 122 do STJ ("Compete à Justiça Federal o processo e
julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando
a regra do art. 78, li, a, do Código de Processo Penal"). Se o juízo federal exerce força atrativa
para o processo e julgamento de ambas as infrações penais em virtude da conexão, a ele caberá
deliberar acerca de eventual separação obrigatória ou facultativa dos processos. Logo, se o juiz
federal entender que há um motivo relevante que recomenda o desmembramento dos processos,
poderá determinar a separação dos feitos, de1·olvendo à Justiça Estadual o julgamento do crime
de tráfico de drogas.
Ocorre que o art. 2°, li, in fine, da Lei n° 9.613/98, com redação dada pela Lei n°
12.683/12, dispõe que cabe ao juiz competente para os crimes de lavagem de capitais a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Como o dispositivo não estabelece qualquer
ressalva, sua aplicação independe da força atrativa do juízo competente para a lavagem de
capitais. Afinal, fosse o dispositivo aplicável apenas para essa hipótese, sua inserção pela Lei
n° 12.683/12 seria de todo inócua, já que o própric Código de Processo Penal já dispunha
anteriormente em seu art. 82 do CPP que cabia ao j·Jízo com força atrativa deliberar sobre a
reunião (ou separação) dos feitos. Por isso, ainda que o juízo competente para o julgamento
do crime de lavagem de capitais não tenha força atrativa para o julgamento das infrações conexas e/ou continentes, subsiste sua competência para deliberar sobre a unidade de processo
e julgamento, o que, !"lo entanto, não impede que o tema volte a ser apreciado pelo Tribunal
competente em eventual conflito de competência.
Vejamos um exemplo: suponha-se a pritica de um crime de extorsão mediante sequestro na
cidade de Campinas/SP, cujo preço do resgate é objeto de lavagem na cidade de Florianópolis/
SC. Reconhecida a conexão probatória entre as duas infrações penais, como a pena cominada à
extorsão mediante sequestro é mais grave que a do crime de lavagem de capitais, haverá prorrogação da competência do juízo de Campinas/SP, que, em tese, deverá julgar ambos os delitos,
nos exatos termos do art. 78, li, "a", do CP:?, pouco importando o fato de haver vara especializada para a lavagem de capitais na cidade de Florianópolis/SC. 153
Nesse caso, segundo a sistemática do CPP (art. 82), como o juízo de Campinas exerce
força atrativa em relação ao crime conexo de lavagem de capitais, a ele caberia deliberar, exclusivamente, acerca da reunião (ou separação) dos feitos. Ocorre que, ante o novo regramento
introduzido pela Lei n° 12.683/12, ainda :J_Ue o juízo competente para a lavagem de capitais
não tenha força atrativa, a ele caberá deliberar sobre a unidade do processo e julgamento das
infrações conexas e/ou continentes. Portanto, no exemplo dado, por mais que o juízo competente para o julgamento da lavagem de capitais não pudesse avocar para si o processo referente
à infração antecedente conexa, já que o art. 2°, li, da Lei n° 9.613/98, não alterou os critérios
de atração fixados pelo art. 78 do CPP, poderia, ao menos, deliberar sobre a manutenção do
153

378

Na dicção do Supremo, verificada a conexão, afigura-se lícito o processamento da ação penal em foro diverso
do especializado por força de norma infraconstitucional posterior aos fatos, sem que se possa arguir a ocorrência de ofensa ao principio do juiz natural: STF, 1• Turma, HC 104.779/RJ, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2011,
DJe 102 27/05/2011.
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processo de sua competência, evitando, assim, que ambas as infrações fossem julgadas pelo juízo
de Campinas/SP.
Em síntese, pode-se dizer que, para os crimes de lavagem de capitais, não será aplicável a
regra geral do art. 82 do CPP, visto que o art. 2°, II, in fine, da Lei n° 9.613/98, estabelece uma
regra especial, no sentido de que o juízo competente para o julgamento do crime de lavagem
de capitais sempre terá competência para deliberar sobre a unidade de processo e julgamento
das infrações conexas e/ou continentes, pouco importando que, no caso concreto, não tenha ele
força atrativa para o processamento do simultaneus processus. Logo, ainda que o juízo com força
atrativa queira avocar o crime conexo de lavagem de capitais com fundamento no art. 82 do
CPP, caberá ao juízo competente para o crime de lavagem de capitais deliberar sobre a reunião
(ou separação) dos feitos.
Evidentemente, esta decisão acerca da unidade de processo e julgamento pelo juízo competente para o crime de lavagem de capitais jamais pode ser tratada como definitiva, nem tampouco como impositiva ao juiz do processo pela infração penal antecedente, uma vez que uma
das hipóteses de cabimento do conflito de competência é exatamente quando surgir controvérsia
entre duas autoridades judiciais sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos
(CPP, art. 114, inciso II).
Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Lei n2 9.613/98
(Redação original)
Art. 22.

Art. 22

(... )

(... )

§ 12 A denúncia será instruída com indícios sufi-

§ 12 A denúncia será instruída com indícios sufi-

cientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor daquele
crime.

cientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei,
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor,
ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.

24. JUSTA CAUSA DUPLICADA.
Como toda e qualquer peça acusatória, a denúncia em relação crime de lavagem de capitais
deve preencher os requisitos constantes do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
Para que essa peça acusatória seja recebida pelo juízo competente, é indispensável a pre. sença de justa causa, ou seja, um suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer
acusação penal. Aliás, com a reforma processual de 2008, a expressão justa causa passou a constar expressamente do Código de Processo PenaL De acordo com o art. 395, inciso III, do CPP,
com redação determinada pela Lei n° 11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando
faltar justa causa para o exercício da ação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um
processo penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação. Em regra,
esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o
titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação (v.g., procedimento
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investigatório criminal presidido pelo Ministério Público). Aliás, como destaca o próprio art. 12
do CPP, os autos do inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que
servir de base a uma ou outra.
Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti, a ser entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação,
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.l 54
Outrossim, em se tratando de crimes de lavagem de capitais, não basta demonstrar a presença de lastro probatório quanto à ocultação de bens, direitos ou valores, sendo indispensável
que a denúncia também seja instruída com suporte probatório demonstrando que tais valores
são provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, tal qual disposto no art. 1°, caput,
da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei n° 12.683/12.
Tem-se aí o que a doutrina chama de justa causa duplicada, ou seja, lastro probatório
mínimo quanto à lavagem e quanto à infração antecedente. A propósito, o art. 2°, § 1°, da Lei
n° 9.613/98, estabelece que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da
infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido
ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Como se
vê, incumbe ao Ministério Público trazer em conjunto com a denúncia indícios suficientes e
seguros da ocorrência do crime antecedente, sob pena de inépcia material da peça acusatória.
Da própria redação do dispositivo depreende-se que é suficiente a demonstração de indícios
suficientes da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indicação da sua autoria.
Portanto, a autoria ignorada ou desconhecida do crime antecedente não constitui óbice ao ajuizamento da ação pelo crime de lavagem. 155
Mas qual é o verdadeiro significado da palavra "indício" nesse dispositivo? Seria necessária
prova cabal da existência do crime antecedente?
154

Para Maria Thereza Rocha de Assis Moura, o conceito de justa causa é mais abrangente, já que a autora leva em consideração tanto aspectos materiais quanto processuais. Segundo ela, em sentido estrito, a justa causa pode ser conceituada "como sendo o conjunto de elementos de direito e de fato que tornam legítima a acusação. [...] Em outras
palavras, no direito brasileiro, a justa causa corresponde ao fundamento da acusação.[ ...] Vista sob o ângulo positivo,
é a presença de fundamento de fato e de direito para acusar, divisando mínima probabilidade de condenação, na
qual se baseia o juízo de acusação [...]Justa causa não se identifica com qualquer das condições da ação. A falta de
uma delas conduz à falta de justa causa. Mas a recíproca não é verdadeira. Ajusta causa é mais do que uma condição
[...]O ato que rejeita a imputação, sob o fu.ndamento de falta de justa causa é, prevalentemente, de mérito, embora,
por vezes, tenha caráter misto, quando não apenas processual". (Justa causa para a ação penal condenatória no
direito brasileiro. 1997. 339 f. Tese (Doutorado em Direito)- Faculdade de Direito, USP, São Paulo, p. 208).
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Em caso concreto em que indivíduos foram flagrados no aeroporto de Londrina, vindos de Foz do Iguaçu, na
posse de aproximadamente US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), o TRF da 4~ Região entendeu que, em
que pese a possibilidade de a denúncia por crime de lavagem estar apoiada em simples indícios da existência
do crime conexo, havendo prisão em flagrante, não l1á como legitimar a manutenção da prisão sob o simples
fundamento que os flagrados possà·m ter cometido algum delito abrangido pela Lei 9.613/98. Deve haver um
mínimo de segurança sobre a materialidade do crime conexo para que o julgador possa determinar a custódia
cautelar. Ausente a demonstração da origem do numerário e, portanto, sem que se possa aferir se tais valores
são (ou não) provenientes de um dos crimes antecedentes listados no art. 1º da Lei nº 9.613/98, e diante da
possibilidade de se tratar de mera irregularidade administrativa, concedeu-se liberdade provisória aos agentes:
TRF-4.• Reg., HC 1998.04.01.073459-7, 2.• T., rei. Tânia Terezinha Cardoso Escobar, DJ 17.02.1999.

380

LEI N° 9..613.'98- LAVAGEM DE DINHEIRO

Art. 2°

Como se sabe, a palavra indício é usada no âmbito processual penal com 02 (dois) sentidos
distintos, ora como prova indireta, ora como prova semiplena.
No sentido de prova indireta, a palavra indício deve ser compreendida como uma das
espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que
serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. Partindo-se de um fato base comprovado, :hega-se, por meio de um raciocínio dedutivo,
a um fato consequência que se quer provar. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é
utilizada no art. 239 do CPP. Na dicção de Mari<. Thereza Rocha de Assis Moura, "indício é
rodo rastro, vestígio, sinal e, em geral, todo faro conhecido, devidamente provado, suscetível de
conduzir ao conhecimento de um fato desconhecido, a ele relacionado, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo". 156
Se o indício é o fato provado que permite, mediante inferência, concluir pela ocorrência de
outro fato, é cerro dizer que, apesar de o CPP dispor sobre o indício como prova indireta entre
os meios de prova (art. 239), o indício não é um meio de prova, mas apenas o resultado probatório de um meio de prova. Na verdade, com:> obs~rva a doutrina, "o que pode ser provado é o fato
indicativo (p. ex.: uma testemunha que viu o a;;usado com uma faca suja de sangue e a vítima
esfaqueada aos seus pés). O indício é o fato certo que está na base da inferência da presunção.
Em outras palavras, o indício é o ponto de partida da presunção. Ou, visto pelo outro lado, a
presunção é um juízo fundado sobre um indícb".' 57
A tentativa de se buscar um equilíbrio constante entre a eficácia da persecução penal nos
crimes de lavagem de capitais e a observância da regra probatória que deriva do princípio da
presunção de inocência passa, obrigatoriamente, pela utilização e aceitação da prova indiciária,
sobretudo para comprovar dois aspectos centrais da produção probatória desse crime, a saber:
a origem ilícita dos bens, direitos e valores e o elemento subjetivo do tipo, isto é, a consciência
e vontade de ocultar bens oriundos de determinada infração penal. Pela própria característica
de um delito que busca ocultar a origem i.lícita de um bem, e em virtude da enorme capacidade
de camuflagem e hermetismo com que atuarr_ as redes clandestinas de lavagem de capitais, é
muito comum que não haja prova direta da proceJência espúria dos valores, nem tampouco do
elemento subjetivo. Daí sobressai a importância inquestionável da utilização da prova indiciária
nos processos criminais referentes à lavagem d-~ capitais.
Muito se discute acerca da possibilidade de se condenar alguém com base única e exclusivamente em indícios. A nosso juízo, com a incorporação ao processo penal do princípio do
livre convencimento motivado ou da persuasã·) racional do juiz (CPP, art. 155, caput, e CF/88,
art. 93, IX), e a consequente exclusão de qualquer regra de prova tarifada, permite-se que tanto
a prova direta como a prova indireta sejam em igual medida válidas e eficazes para a formação
da convicção do magistrado. Obviamente, nã·) se pode admitir que um indício isolado e fdgil
possa fundamentar um decreto condenatório De modo algum. Para tanto, a prova indici;íria
está sujeita às seguintes condições: a) os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente
um único indício será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular); b) devem estar estreitamente rela:ionados entre si; c) devem ser concomitantes, ou seja,
univocamente incriminadores- não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível
construir certezas sobre simples probabilidades: d) existência de razões dedutivas - entre os
156

A prova por indicias no processo penal. Re mpressão. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.
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BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Rio c e Jêneiro: Campus, Elsevier, 2012. p. 336.
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indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace preciw, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critérb humano. 158
A comunidade internacional já vislumbrou a importância que essa prova indiciária tem
para a formação da convicção do juiz por ocasião do julgamento da lavagem de capitais. A tÍtulo
de exemplo, consoante a jurisprudência do Tribunal Supremo Espanhol, os indícios mais relevantes da lavagem de capitais são: a) incr·emento inusual do patrimônio ou o manejo de quantidades de dinheiro que, por sua elevada quantidade, dinâmica das transações e tratar-se de dinheiro em espécie, ponham em manifesto operaçôe~ estranhas às práticas comerciais ordinárias;
b) inexistência de negócios lícitos que justifiquem o patrimônio, o incremento patrimonial ou as
transmissões de dinheiro; c) constatação de algum vínculo ou conexão com atividades de tráfico
de drogas ou outras atividades ilícitas graves ou com pessoas relacionadas coo estas práticas. 159
Apesar de grande parte da doutrina referir-se à expressão indícios apenas com o significado
de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o sig:J.ificado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido
de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo (v.g., arr;. 126, 312 e 413,
caput, todos do CPP). Nesta acepção, a expressão "indício" refere-se a uma cognição vertical
(quanto à profundidade) não exauriente, ou ~eja, uma cognição sumária, não profunda, em
sentido oposto à necessária completude da cogniçãc•, no pla~o vertical, para .1 prolação de uma
sentença condenatória. E é exatamente r_esse sectido que o art. 2°, § 1°, da Lei n° 9.613/98, se
refere à necessidade de indícios suficientes da existência da infração penal amecedente. 160
Na verdade, a palavra "indício" usada na Lei de Lavagem representa uma prova dotada de
eficácia persuasiva atenuada (prova semiplena), r_ão sendo apta, por si só, a estabelecer a verdade
de um fato. Em outras palavras, no momento do recebimento da denúncia, ainda que não seja
exigido um juízo de certeza, é necessária a presenç::o de, no mínimo, algum elemento de prova,
ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo
de probabilidade de que os bens, direiros ou valeres ocultados sejam provenientes, direta ou
indiretamente, de determinada infração penal.
Apesar de não se exigir certeza, exige-se cer:a probabilidade, não se contentando a lei com a
mera possibilidade. A tÍtulo de exemplo, já se reconheceu como indício suficente para efeito do
158

Para o Supremo, "os indícios, dado ao livre convercimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de
prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, SEU uso requer cautela e exige que :J nexo com o fato a ser
provado seja lógico e próximo". (STF, HC 70.344/RJ, 2 • T., rei. Min. Paulo Brossard, publicado em 22.10.1993).
Ainda no sentido da possibilidade de condenação com :>ase em indícios, desde que coerentes e uníssonos: "O
exame dos indícios resultantes do contexto proba:órb levam à conclusão de que houve entre os co-partícipes
(magistrado e advogado) uma concorrência efeti~a para a prática do delito de corrupção passiva.Denúncia
procedente, com imposição das penalidades previ.;tas lei". (STJ, Corte Especial, APn 224/SP, Rei. Min. Fernando
Gonçalves, j. 01/10/2008, DJe 23/10/2008).
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Nesse sentido podem ser citadas as seguintes deci.;õe.; d:>: STS, sala segunda, de 23 de naio de 1997 (Pte. CONDE-PUMPIDO TOURÓN); STS, Sala segundõ, de 15 de abril de 1998 (Pte MONER MUNJZ); STS, Sala Segunda,
de 28 de dezembro de 1999 (Pte. PUERTA LUIS); 515, Sala Segunda, de 10 de janeiro de 2000 (PTE GIMÉNEZ
GARCIA). Apud. MENDONÇA, Andrey Borges de. La1ogen: de dinheiro: prevenção e controle peno/. Organizadora:
Carla Verlssimo de Carli. Porto Alegre: Editora Verb:> _urfdico, 2011. p. 504. Segundo o autor, no Brasil, as diversas
normativas de operações suspeitas do Ban:o Centcal pedem ser usadas como indícios da lavagem de capitais.
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Referindo-se à pronúncia (CPP, art. 413), o próprio Supremo já teve a oportunidade de asseverar que a expressão "indlcios de autoria" não têm o sentido de prov3 indiciá ria- que pode bastar à cor,denação- mas, sim, de
elementos bastantes a fundar suspeita contra o d~runciado: STF, 1• Turma, HC 83.542/PE, Rei. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 09/03/2004, DJ 26/03/2004.
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recebimento da denúncia o fato de o agente "ter apresentado um enorme descompasso entre os
rendimentos declarados ao Fisco, e aqueles valores que transitaram por suas contas bancárias". 161
No momento do recebimento da denúncia, a lei exige indícios suficientes, e não uma certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente. Segundo Rodolfo Tigre Maia, "indícios
suficientes serão aqueles que, independentemente de sua quantidade, quando sopesados à luz dos
princípios gerais de apreciação da prova em sede criminal, da experiência jurídica e das especificidades da modalidade de ilícito a que se vinculam, produzem no julgador o convencimento
racional, explicitado fundamentadamente, de que existe um elevado grau de probabilidade de
que determinado crime tenha sido praticado. Assim, e.g., se o exame microscópico do numerário
apreendido revela a presença de resíduos de cloridrato de cocaína nas notas em poder do acusado,
há uma grande probabilidade de que estas tenham se originado do tráfico daquela substância". 162
Na mesma linha, como já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 4• Região, "a
teor do art. 2°, II, da Lei 9.613/98, não se exige, para a aptidão da denúncia que imputa ao
réu o delito de lavagem de dinheiro, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais
exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1° do referido diploma legal, bastando a
existência de elementos indiciários de que o capital branqueado provenha de alguma de tais
condutas ilícitas".' 63 Em sentido semelhante, em caso concreto apreciado pelo STJ, entendeu-se
que não seria possível arguir a ausência de prova do crime antecedente praticado em outro país
se havia, nos autos, depoimentos colhidos em juízo de um agente especial da Drug Enforcement
Administration (DEA) - entidade estatal americana de repressão ao tráfico de drogas - e a
companheira de chefe de cartel no exterior, comprovando a prática de tráfico internacional de
drogas de organização criminosa da qual participava o acusado com destacada atuação. 164
De se notar que, por ocasião do recebimento da denúncia, a Lei n° 9.613/98 exige a presença de indícios suficientes apenas em relação à existência da infração penal antecedente. Portanto,
para que haja justa causa para o oferecimento de denúncia pela prática do crime de lavagem de
capitais, não há necessidade de indícios suficientes relativos à autoria da infração pretérita. Daí
por que o próprio art. 2°, § 1°, da Lei n° 9.613/98 dispõe que o crime de lavagem de capitais
será punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor. Logo, a justa causa duplicada
necessária para o oferecimento de denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais exige a
presença de indícios suficientes tão somente quanto à existência da infração antecedente, sendo
dispensáveis quaisquer elementos de informação relacionados à autoria de tal infração.
Até mesmo para que seja possível aferir se há (ou não) indícios suficientes da existência
da infração antecedente, é indispensável que co-nste da peça acusatória não apenas a narrativa
dos meios utilizados pelo agente para a reciclagem de capitais, mas também em que consistiu a
infração antecedente, e quais bens, direitos ou valores dela provenientes foram objeto de lavagem. Não é necessário descrever. pormenorizadamente a conduta delituosa relativa à infração
antecedente, que pode inclusive ser objeto de outro processo (art. 2°, 11, da Lei 9.613/98), mas
se afigura indispensável ao menos a sua descrição resumida, evitando-se eventual arguição de
inépcia da peça acusatória, ou até mesmo trancamento do processo por meio de habeas corpus.
161

TRF-3.•, HC 2002.03.00.046017-0/MS, Rei. Juíza Ramza Tartuce, DJ 14.10.2003.

162·. Maia, Rodolfo Tigre, Lavagem de dinheiro -lavagem de ativos provenientes de crime- Anotações às disposições criminais da Lei 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 2004, p. ~20.
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TRF4, HC 2007.04.00.003551-3, s.• T., rei. Paulo Afonso Brum Vaz, DE 11.04.2007.
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STJ, 5• Turma, HC 128.590/PR, Rei. Min. Gilson Dipp, julgado em 15/02/2011.
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Sem que haja indícios acerca da infraç~o antecedente, deve o juiz rejeitar a peça acusatória, ante
a inexistência de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). 165
A propósito, para o STJ, "não é inepta a denúncia que descreve minuciosamente faros subsumíveis ao disposto no art. 1°, V, da Lei 9.613/98, incluindo a narrativa dos crimes antecedentes
que se amoldam ao previsto no inciso V, do mesmo artigo- Se não há injustiça ou erro manifestos,
sendo vedada a incursão vertical na matéria fático-probatória, não há também que se falar em denúncia abusiva, absurda ou infundada e, nessa linha, também não se mostra injustificado o ato de
recebimento da peça inaugural da Ação Penal- Não é necessária, para a instauração da ação penal
ou para o ato de recebimento da denúncia, a certeza quanto aos crimes antecedentes". 166
Se, por ocasião do juízo de admissibilidade da peça acusatória, não há necessidade de certeza acerca da existência de uma das infrações antecedentes (Lei n° 9.613/98, art. 2°, § 1°), raciocínio diverso deve ser utilizado ao final do processo para que o juiz possa proferir um decreto
condenatório pela prática do crime de lavagem de capitais, sob pena de indevida violação à regra
probatória que deriva do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5°, LVII).
Como se sabe, por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a
culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência.
Em outras palavras, recai exclusivamente sobre a acusação o ônus da prova, incumbindo-lhe
demonstrar que o acusado praticou o fato delituoso que lhe foi imputado na peça acusatória.
Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a
decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertainento penal,
uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário
provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de
inocência, impondo a necessidade de certeza. 167
Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo
certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição
de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro
acaba sendo menos grave que o segundo. O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra
de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas:
na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito.J\ntes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante)
afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma
dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída.
Destarte, se a denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais demanda apenas a
presença de indícios suficientes acerca da existência da infração penal antecedente, para a prolação de um decreto condenatório faz-se ne_cessária prova plena, capaz de produzir um juízo
de certeza de que os bens, direitos ou valores objeto de lavagem são produto direto ou indireto
165

Com esse entendimento, inclusive fazendo referência expressa a trabalho anterior de nossa autoria sobre o
crime de lavagem de capitais: STF, 1~ Turma, HC 93.368/PR, Rei. Min.luiz Fux, j. 09/08/2011, DJe 163 24/08/2011.
Na dicção do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Denúncia- Crime de lavagem de dinheiro- Art. 1º, § 1º, I, c/c
o § 4º da lei 9.613/98 - Inépcia - Admissil;>ilidade -Vaga narrativa do fato típico - Não individualização das
condutas inerentes à transformação do patrimônio ilícito em lícito- ordem concedida" (TJSP, 1.~ Câm. Crim.,
HC 278.695-3-SP, rei. Des. Andrade Cavalcanti, j. 22.03.1999).
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BADARÓ, Gustavo Henrique Righi lvahy. 6nus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 285.
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de determinada infr;;.ção penal. Por mais que nãc seja necessário o reconhecimento da infração antecedente em oecisão judicial prévia ou trarsitada em julgado (Lei 9.613/98, art. 2°, 11),
a condenação exige ?rova inequívoca, certeza de sua materialidade, ainda que dispensada a
identificação dos autores ou a punibilidade do crime. Logo, se, ao final do processo, subsistir
uma dúvida razoáve~ sobre a existência da infra:;:áo penal antecedente, sobre a sua tipicidade
ou antijuridicidade, o caminho natural será a absolvição do acusado pela prática do crime de
lavagem de capitais. 168
Lei n!! 9.613/98
(Redação original)

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Art. 22.

Art. 22

(... )

(... )

§ 2!! No processo por crime previsto nesta Lei, não

§ 2.!! No processo por crime previsto nesta Lei, não
se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei
n!! 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
F rocesso Penal), devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por
edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com
a nomeação de defensor dativo.

se aplica o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.

25. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO (CPP, ART. 366).
O art. 366 do CPP, com redação determinada pela Lei 9.271, de 17.04.1996, alterou sobremaneira a disciplina da revelia no processo penal brasileiro, visando salvaguardar a mais ampla
defesa do acusado. Com efeito, em prol de maior garantia ao direito de defesa, notadamente
no que tange ao d,reito de audiência e de presença, desdobramentos da autodefesa, a Lei no
9.271/96 deu nova redação ao art. 366 do CPP.
Em sua redação original, o art. 366 do CPP previa que o processo seguiria à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixasse de comparecer sem motivo jus:ificado. Portanto, caso o acusado fosse citado por edital e não comparecesse,
era possível que fosse condenado à revelia, bastando que o juiz providenciasse a nomeação de
defensor técnico.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.271/96, o art. 366 do CPP passou a ter a seguinte
redação: "Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o proce:;so e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das pr·Jvas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312". Conquanto os §§ 1° e 2° do art. 366 do CPP tenham sido
revogados pela Lei n° 11.719/08, sendo vetaca pelo Presidente da República a nova redação

~.

L.

168 A Exposição de Motivos do Poder Executivo referente ao texto original da Lei no 9.613/98 (EM 692/MJ/1996).
em seu item 61, não deixa qualquer dúvida sabre c tema: "Observe-se, no entanto, que a suficiência dos indicias
relativos ao crime antecedente está a autorizar tão somente a denúncia, devendo ser outro o comportamento
em relação a eventual juízo condenatório". Há, toda•ia, precedente isolado em sentido contrário do STJ: "Para
a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do crime antecedente, mas a
demonstração de indícios suficientes da existência do crime antecedente". (STJ, 5ª Turma, REsp 1.133.944/PR,
Rei. Min. Felix Rscher, j. 27/04/2010, DJe 17/05/2010).
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·,

do art. 366, permanece em pleno vigor o caput do art. 366, cuja validade não foi afetada pela
revogação de seus parágrafos.
Na dicção do art. 366 do CPP, para que ocorra a suspensão do processo e da prescrição,
exige-se o preenchimento de três pressupostos: a) que o acusado tenha sido citado por edital;
b) que o acusado não tenha comparecido para o interrogatório; c) que o acusado não tenha
constituído defensor. Porém, tendo em conta que, por força da reforma processual de 2008, o
interrogatório deixou de ser o primeiro ato da instrução, passando a citação a ser feita no âmbito do procedimento comum para fins de apresemação da resposta à acusação, é intuitivo que
a aplicação do art. 366 do CPP está condicionada à não apresentação da reSfOSta à acusação a
partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do fim do prazo de dilação do editd.
O objetivo do art. 366 do CPP é evidente: visa assegurar uma atuação efetiva e concreta
do contraditório e da ampla defesa, nos moldes preconizados pela Carta M<Jf;na (art. 5°, LV).
De fato, antes das mudanças produzidas pela Lei n° 9.271/96, o direito que o acusado tinha de
ser comunicado pormenorizadamente acerca da imputação formulada era inv:abilizado em face
da citação por edital, que é espécie de citação ficta exatamente pelo fato de 5e basear em uma
ficção de ciência que, na prática, nunca se realiza. Para além disso, quando o acusado era citado
por edital e não comparecia nem constituía advogado, a subsequente decretação de sua revelia
e nomeação de defensor público ou dativo causava patente prejuízo ao exercício do direito de
audiência e do direito de presença, consectários lógicos da autodefesa inerente à ampla defesa,
na medida em que o acusado ficava impossibilitado de apresentar ao juiz sua versão a respeito
da imputação, ficando cerceando, ademais, do direito de acompanhar, ao lado de seu defensor,
os atos da instrução processual.
Atende, portanto, o art. 366 do CPP, aos ditames da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Dec. 678/92), que, em seu art. 8°, § 2°, assegura a toda pessoa acusada de delito
as garantias mínimas de comunicação prévia e pormenorizada da acusaçãc formulada ("b"),
concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa ,:"c") e o direito de
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor ("d").

25.1. Aplicação do art. 366 do CPP na Lei de Lavagem de Capitais.
De acordo com o art. 2°, § 2°, da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei n° 12.683/12,
no processo por crime de Lavagem de Capitais, não se aplica o disposto nc art. 366 do CPP,
devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.
Ames mesmo de passarmos à análise do novel dispositivo legal, convém destacar que há
uma evidente impropriedade em sua parte final. Isso porque o art. 2°, § 2°, in fine, da Lei n°
9.613/98, estabelece que, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, deverá ser citado por edital. Ocorre que o não comparecimento do acusado e a não constituição de defensor
não são motivos para a citação por edital, e sim consequência natural de td citação ficta. Por
isso, o acusado deve ser citado por edital não porque não compareceu nem cc·nstituiu advogado,
mas sim porque não foi encontrado para ser citado pessoalmente (CPP, art. 361).
A vedação à aplicação da regra do art. 366 pela Lei de Lavagem de Capitais encomra a
seguinte fundamentação feita pelo legislador na exposição de motivos: "Trata-se de medida de
política criminal diante da incompatibilidade material existente entre os oJjetivos desse novo
diploma legal e a macrocriminalidade representada pela lavagem de dinheiro ou ocultação de
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bens, direitos e valores oriundos de crimes de especial gravidade. A suspensão do processo constituiria um prêmio para os delinquentes astutos e afortunados e um obstáculo à descoberta de
uma grande variedade de ilícitos que se desenvolvem em parceria com a lavagem ou a ocultação". (irem 63 da Exposição de Motivos 692/MJ). 169
Em que pese o teor do citado dispositivo, parece-nos ser plenamente possível a aplicação do
art. 366 do CPP aos processos criminais referentes à lavagem de capitais. Isso em virtude de verdadeira inconstitucionalidade de que padece o dispositivo do art. 2°, § 2°, da Lei 9.613/98. De
fato, em prol de uma maior efetividade no combate à lavagem de capitais, não se pode desprezar
a aplicação do preceito do art. 366, consectário lógico da garantia da ampla defesa (art. 5°, LV,
da CF/88). Trata-se, assim, o art. 2°, § 2°, da Lei 9.613/98, de mais um exemplo de norma que
ganhou vigência com sua publicação, mas que não possui validade.
Na verdade, conforme assevera Marco Antonio de Barros, "o prosseguimento do processo
até final sentença, em ação penal na qual o réu foi fictamente citado, nos remete a um longo
período de produção em série de condenações de réus revéis. Camuflava-se a efetividade das
garantias do contraditório e da ampla defesa com o chamado faz-de-conta. Faz-de-conta que
o réu rem ciência da existência da ação penal; faz-de-conta que o réu tem ciência da existência
da ação penal; faz-de-conta que a sua defesa - ainda que elaborada em termos técnicos -, é a
melhor; faz-de-conta que todas as providências r.endentes ao estabelecimento da verdade foram
determinadas e realizadas, enfim, faz-de-conta que o processo criminal, assim concluído, não
representa uma séria restrição à defesa de mérito". 170
A ausência do acusado citado por edital, com a subsequente suspensão do processo, jamais
funcionará como um prêmio ou obstáculo à descoberta de uma grande variedade de ilícitos relacionados à lavagem de capitais. A uma, porque o próprio art. 366, além de impor a suspensão da
prescrição, pesado fardo que recai sobre o acusado que se encontra em local incerto e não sabido,
possibilita que o juiz determine a produção antecipada das provas consideradas urgentes, além de
estar autorizado a decretar sua prisão preventiva, desde que presente uma das hipóteses listadas no
art. 312 do CPP. A duas porque ao juiz é deferido o poder de determinar a execução de medidas
assecuratórias (Lei n° 9.613/98, art. 4°, caput), salvaguardando, assim, a eficácia do processo principal, com a ressalva de que a restituição dos bens só poderá ser deferida com o comparecimento
pessoal do acusado (art. 4°, § 3°, da Lei 9.613/98). A três porque, consoante decidiu o Supremo
Tribunal Federal no RE 460.971, a prescrição deve permanecer suspensa por prazo indeterminado, afastando-se, assim, eventual argumento no sentido de que a aplicação do art. 366 seria
sinônimo de impunidade. Por fim, com a reforma processual de 2008, o art. 362 do CPP passou
169

Concordando com essa interpretação, Gilmar Mendes: "Uma questão polêmica é a cláusula constante da lei que
determina a oão aplicação do disposto no art."366 do CPP, relativa à suspensão do processo na hipótese de citação
por edital. É claro que dentro de uma visão ortodoxa é razoável que se faça critica. Quem considerar a gravidade
do crime, certamente com interesse na persecução, não terá também dificuldade para justificar a opção legisaltiva que aqui se fez". (Mende·s, Gil mar. Aspectos penais e processuais penais da Lei de Lavagem de Dinheiro. Seminário Internacional sobre Lavagem de Dinheiro, Série Cadernos do CEJ, Conselho da Justiça Federal, 2000. p. 32.)
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Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas - com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São
Paulo: Ed. RT, 2004. p. 226. Ainda no sentido da inconstitucionalidade do art. 22, § 22, da Lei nº 9.613/98,
por clar.a violação da ampla defesa e por impossibilitar o exercício do contraditório: BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais- comentários à
Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 269;
MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime)- anotações às disposições
criminais da Lei nº 9.613/98. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 125.
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a admitir a citação por hora certa no processo penal, a ser utilizada quando houver suspeita de que
o acusado se oculta para não ser citado, hipótese em que não haverá necessidade de se determinar
a suspensão do processo. Logo, a citação por edital e a consequente aplicação do art. 366 do CPP,
inclusive para os processos criminais envolvendo lavagem de capitais, ficaria reservada apenas para
aqueles casos em que não houver má-fé por parte do acusado, nem tampouco exercício abusivo do
direito de defesa, o que jamais poderia ser considerado um prêmio à jmpunidade.
Firmada a premissa de que o art. 366 do CPP pode ser aplicado aos processos criminais referentes ao delito de lavagem de capitais, mister se faz analisarmos alguns aspectos controversos
que envolvem a aplicação do referido dispositivo legal.

25.2. Limitação temporal do prazo de suspensão da prescrição.
Aspecto polêmico relacionado ao art. 366 do CPP diz respeito à eventual inconstitucionalidade no ponto em que prevê a suspensão da prescrição de modo indeterminado. Na medida
em que o dispositivo não fixa quando deveria cessar a suspensão da prescrição, parte da doutrina passou a sustentar que o dispositivo teria criado nova hipótese de imprescritibilidade, com
ofensa à Constituição, que teria limitado os delicos imprescritÍveis à prática de racismo e à ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
(CF, art. 5°, XLII e XLIV).
Com o objetivo de dar interpretação conforme ao dispositivo, surgiram duas orientações:
a) admite-se como tempo máximo de suspensão da prescrição o tempo máximo de prescrição admitido pelo Código Penal- 20 (vinte) anos-, quando, então, deverá ser declarada extinta
a punibilidade;
b) admite-se como tempo máximo de suspensão da prescrição o tempo de prescrição pela
pena máxima em abstrato do crime da denúncia,. após o que apenas a prescrição voltaria a correr
novamente. Exemplificando, supondo a prática de um crime de furto simples (CP, art. 155,
caput), cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos, a prescrição poderia ficar suspensa por até 8 (oito)
anos, que é o prazo da prescrição da pretensão punitiva abstrata previsto no art. 109, IV, do CP.
Decorrido o prazo de 8 (oito) anos, a despeito de o processo permanecer suspenso pelo menos
enquanto o acusado não fosse encontrado, a prescrição voltaria a fluir novamente. Nessa linha,
o STJ editou a súmula 415, com o seguinte teor: O período de suspensão do prazo prescricional é
regulado pelo máximo da pena cominada.
Em que pese o entendimento sumulado do STJ, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes antigos no sentido de que a suspensão da prescrição deve perdurar por prazo indeterminado. Na visão do Supremo, a indeterminação dlo prazo da suspensão não constitui hipótese de
imprescritibilidade, não impede a retomada do curs.o da prescrição, apenas a 'condiciona a um
evento futuro e incerto, situação substancialmente diversa da imprescritibilidade. Ademais, a
Constituição Federal se limita, no art. 5°, XLII e XLIV, a excluir os crimes que enumera da incidência material das regras da prescrição, sem proibir, em tese, que a legislação ordinária criasse
outras hipóteses. Também não se afigura possível sujeitar o período de suspensão de que trata o
art. 366 do CPP ao tempo da prescrição em abstrato, pois, do contrário, o que se teria seria uma
causa de interrupção, e não de suspensão da prescrição. 171
171

A propósito: STF, 1ª Turma, RE 460.971/RS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13.02.2007, DJ 30.03.2007. O leitor deve dispensar especial atenção ao RE ne 600.851/DF, com julgamento ainda não concluído, em que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em Recurso Extraordinário em virtude
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25.3. Produção antecipada de provas urgentes.
De acordo corr_ o art. 366 do CPP, antes de determinar a suspensão do processo e da prescrição, é possível qu.e o juiz determine a produção antecipada das provas consideradas urgentes.
Nesse caso, deverão estar presentes o órgão do ~1inistério Público e um defensor ad hoc (defensor nomeado para a prática de ato certo e determinado), preservando-se, assim, o contraditório
e a ampla defesa. O Código de Processo Penal sile::1cia acerca do procedimento a ser adotado no
caso de colheita dessa prova antecipada. Não obstante, com fundamento no art. 3° do CPP, queremos crer ser possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que trata de maneira
expressa da matéria nos arts. 846 a 851 do CPC (arts. 381 a 383 do novo CPC).
Tendo em coma que o art. 366 do CPP náJ fixa o lapso temporal durante o qual o processo
e a prescrição deveria permanecer suspensos, nos parece que toda e qualquer prova testemunhal
deve ser considerada de natureza urgente, de rr.odo semelhante, aliás, ao que ocorre nas hipóteses de reconhecime::1to de questão prejudicial, em que os arts. 92 e 93 do CPP determinam que,
antes de determinar a suspensão do processo e da prescrição, deve o juiz realizar a inquirição das
testemunhas e de outras provas de natureza urgene.
Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas,
a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da
aplicação do art. 366 do CPP. Quem atua no Gia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade
que testemunhas costumam se esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória
humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança
de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua
oitiva vier a ser redizada após um longo período de suspensão do processo. Portanto, caso as
testemunhas não sejam ouvidas de imediato na presença do órgão do Ministério Público e de
um defensor ad hoc, corre-se o risco concreto de esvaziamento da prova testemunhal, o que,
sem dúvida, comprometerá um dos objetivos do processo penal, que é a busca da verdade, inviabilizando a própria persecução' penal. Por isso, antes de determinar a suspensão do processo
e da prescrição coo fundamento no art. 366 c.o CPP, há de ser determinada a colheita da prova
testemunhal.
Há precedentes da 2" Turma do Supremo nesse sentido. Em caso concreto de furto qualificado pelo concurso de agentes no qual un dos acusados, depois de citado por edital, não
constituíra defens•Jr nem apresentara respost<. à 1cusação, tendo o juiz designado audiência de
instrução e julgamento à qual esteve presente o corréu citado pessoalmente, acompanhado da
Defensoria Públie1, considerou o Supremo que a antecipação da prova testemunhal seria necessária em virtude da possibilidade concreta de oer~cimento do saber das testemunhas. Na dicção
do Min. Gilmar Mendes, a limitação da m~mória humana e o comprometimento da busca
da verdade seriam argumentos idôneos a ju;tificar a determinação da antecipação da prova
testemunhal. Na hipótese de ulterior comparecimento do acusado ausente, este poderia, então,
requerer a realização de provas, inclusive a repetição daquela produzida antecipadamente. 172
da controvérsia sobre a existência de limitação te,poral acerca do prazo de suspensão do processo e do prazo
prescricional ncs casos do art. 366 do CPP (lnfor,ativo nº 633 do STF). É provável que o Supremo mude seu
entendimento acerca do assunto, passando a entEnder que a suspensão da prescrição não pode perdurar por
prazo indeterminado, nos mesmos moldes do ent:Encimento do STJ.
172

STF, 2• Turma, HC 110.280/MG, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2012.
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Em sentido diverso, é dominante no STJ o entendimento de que, para a antecipação da
prova urgente, deve a acusação justificá-la de maneira satisfatória (v.g., ofendido com idade
avançada, testemunha que queira se ausentar do país), à luz do art. 225 do CPP. Assim, na visão
daquela Corte, a inquirição de testemunha, por si só, não pode ser considerada prova urgente,
e a mera referência aos limites da memória humana não é suficiente para determinar a medida
excepcional. Sobre o assunto, aliás, dispóe a súr.:J.ula n° 455 do STJ que "a decisão que determina
a produção antecipada de provas com base no arr. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 173
A Ia Turma do Supremo também vem entendendo que o simples efeito deletério que a
passagem do tempo pode exercer sobre a memória das testemunhas não é idôneo à autorização
para a produção antecipada das provas urgentes, nos termos do art. 366 do CPP, cuja realização
deve subsumir-se às hipóteses previstas no art. 225 do CPP. 174
Por fim, convém destacar que, em que pese o teor da súmula n° 455, o próprio STJ entende
que a produção antecipada da prova nas hipót·~ses do art. 366 em desacordo com a súmula n°
455 é causa de nulidade relativa. Logo, haverá preclusão se não arguida oportunamente, além
de ser necessária a comprovação do prejuízo (pas de nulitté sans griej). 17 '

25.4. Prisão preventiva.
O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende
da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, li). Ademais, também deve
ser observado o quarrto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda
ao chamamento judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar
somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do
CPP. Em síntese, a revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o
acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penai, não justificando, isoladamente, a decretação
da prisão preventiva. 176

25.5. Comparecimento do acusado.
Decretada a suspensão do processo e da prescrição com fundamento no art. 366 do CPP,
na hipótese de o acusado citado por edital vir a comparecer, a qualquer momento, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes do CPP (CPP, art. 363, § 4°). Na mesma
linha, segundo o arr. 396, parágrafo único, do CPP, no caso de citação por edital, o prazo
para a defesa começará a fluir a partir do com_:>arecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído.
173

De acordo com a jurisprudência, a produção antecioa da das provas, conforme o art. 366 do CPP, exige concreta
demonstração da urgência e da necessidade da medida. Não é motivo hábil para justificá-la a simples assertiva
de que as testemunhas, no futuro, possam vir a mJdar de endereço, dificultando a colheita de provas, e que
elas poderão perder a memória dos fatos. Nesse sentido: Informativo nº 416 do STJ- RHC 21.173/DF, Rei. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2009. Na mesma linha: STF, 1• Turma, HC 96.325/SP, Rei. Min.
Cármen Lúcia, DJe 157 20/08/2009; STJ, 6ª Turma, HC 122.936/PB, Rei. Min. Nilson Naves, DJe 15/06/2009.
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STF, 1ª Turma, HC 108.064/RS, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2011, DJe 39 24/02/2012.

175

STJ, 6ª Turma, HC 172.970/SP, Rei. Min. Og Fernances, j. 02/06/2011, DJe 21/03/2012.

176

STF, HC 84.619/SP, Rei. Min. Celso de Mello, 27.3.2C07.
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Portanto, se ficar evidenciado que o acusado tomou conhecimento da instauração do processo penal, seja por meio de seu comparecimento pessoal em juízo, seja por força do comparecimento de advogado constituído, o processo retomará seu curso normal a partir da apresentação
da resposta à acusação. Na mesma linha de raciocínio, caso o juiz tome conhecimento de onde
se encontra o acusado (por exemplo, chega aos autos a notícia de que o acusado foi preso e está
recolhido a determinado estabelecimento penitenciário), é perfeitamente possível que determine
sua citação pessoal. Nesse caso, se o acusado for citado pessoalmente, subentende-se que, ainda
que coativamente, tomou conhecimento da existência do processo, o qual voltará a correr, sendo
lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação (CPP, art. 396,
parágrafo único).
Lei n2 9.613/98
(Redação original)
Art. 32 Os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória e, em
caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em
liberdade.

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)
Art. 32 Revogado pela Lei n2 12.683/12.

26. LIBERDADE PROVISÓRIA. 177
Em sua redação original, o art. 3° da Lei n° 9.613/98 dispunha que os crimes de lavagem
de capitais eram insuscetÍveis de fiança e liberdade provisória. De plano, já se pode notar um
evidente equívoco na redação do revogado dispositivo legal, porquanto vedava a fiança e a liberdade provisória, como se fossem coisas distintas, quando, na verdade, a liberdade provisória
funciona como o gênero, do qual são espécies a liberdade provisória com fiança e a liberdade
provisória sem fiança.
Sempre se discutiu sobre a possibilidade de .a lei vedar, em abstrato, a concessão da liberdade provisória a determinado delito, tal qual o fazia o revogado art. 3° da Lei n° 9.613/98.
Ao longo dos anos, sempre prevaleceu o entendimento de que não haveria qualquer inconstitucionalidade na vedação peremptória à concessão de liberdade provisória sem fiança, sobretudo em virtude do teor da própria Constituição, que diz que ninguém será levado à prisão ou
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (CF, art. 5°, LXVI).
Assim, se a lei vedava a concessão de liberdade provisória, fazendo uso do permissivo constitucional, não haveria razão para se questionar a validade do dispositivo legal.
Esse entendimento, todavia, foi sendo gradativamente modificado. Isso porque o inciso
LXVI do art. 5° da Constituição Federal não .pode ser interpretado de maneira isolada dos
demais dispositivos co:nstitucionais que cuidam da prisão cautelar. Em outras palavras, apesar
de o inciso LXVI do art. 5° da Carta Magna parecer deixar nas mãos do legislador ordinário a
discricionariedade para vedar (ou não) a concessão da liberdade provisória, não se pode perder
de vista que a mesma Constituição contempla o princípio da presunção de não culpabilidade
(art. 5°, LVII), bem como a regra de que toda e qualquer prisão antes do trânsito em julgado
de sentença conde,natória tem natureza cautelar, ficando sua decretação condicionada à ordem
177

Para mais detalhes acerca da liberdade provisória, remetemos o leitor ao capitulo referente à Lei dos Crimes
Hediondos (art. 2º), onde o assunto foi detalhada mente abordado.

391

Art. 3°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5°, LXI). Em outras palavras,
ao se restringir a liberdade provisória em relação a determinado delito, estar-se-ia estabelecendo
hipótese de prisão cautelar obrigatória, em clara e evidente afronta ao princípio da presunção
de não culpabilidade. De mais a mais, ao se vedar de maneira absoluta a concessão da liberdade
provisória, tais dispositivos legais estariam privando o magistrado da análise da necessidade da
manutenção da prisão cautelar do agente, impondo verdadeira prisão ex lege. Criar-se-ia, então,
um juízo prévio e abstrato de periculosidade, feito pelo Legislador, retirando do Poder Judiciário o poder de tutela cautelar do processo e da jurisdição penal, que só pode ser realizado pelo
magistrado a partir dos dados concretos de cada situação fática.
Quando o art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de modo
algum afirma que o acusado deva, ao longo da fase investigatória e judicial, permanecer em
liberdade e que nenhuma tutela cautelar possa recair sobre ele. Afinal, a própria Constituição
Federal permite a prisão cautelar nos casos de flagrante delito, bem como por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5°, LXI). Na verdade, o que se
pode extrair do princípio da presunção de inocência é a premissa básica de que a liberdade do
acusado, ao longo do processo penal, configura a regra geral; a permanência do acusado preso,
a exceção. Outra premissa que decorre do citado princípio é a de que as prisões cautelares não
são com ele incompatíveis, desde que preservem seu caráter excepcional, não percam sua qualidade instrumental, estando a necessidade da segregação cautelar devidamente demonstrada
em decisão fundamentada da autoridade judkiária competente, à luz das hipóteses listadas
nos arts. 312 e 313 do CPP. Não se pode admitir, pois, que medidas de cautela percam seu
caráter instrumental, transformando-se em mecanismos de coerção pessoal a funcionar como
cumprimento antecipado de pena.
Salutar, portanto, a revogação do art. 3° da Lei n° 9.613/98 pela Lei n° 12.683/12, que,
como se percebe, não escapava, quer a um controle de constitucionalidade, quer a um controle
de convencional idade em face da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura
que toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a
fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua
soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais (Dec. 678/92, art. 7°, § 6°).
Com a revogação desse dispositivo, o regime das medidas cautelares de natureza pessoal
nos crimes de lavagem de capitais passa a ser aquele previsto no Código de Processo Penal. Isso
significa dizer que, doravante, será cabível a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no.s arts. 319
e 320 do CPP (v.g., comparecimento periódico em juíza, suspensão do exercício de função
pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira).
Especificamente em relação ao crime de lavagem de capitais, não há qualquer óbice à
concessão de fiança, já que somente há vedação para sua concessão nas novas hipóteses dos
arts. 323 e 324 do CPP. Como a pena cominada ao branqueamento de capitais é de reclusão,
de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, o valor da fiança poderá variar entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 325, II, do CPP, com a ressalva de que, a depender
da situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, ou ter seu montante reduzido
até o máximo de 2/3 (dois terços), ou aumentado em até 1.000 (mil) vezes (CPP, art. 325, § 1°,
incisos I, II e III).
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27. RECOLHIMENTO À PRISÁO PARA APELAR. 178
De acordo com o revogado art. 3°, in fine, da Lei n° 9.613/98, em caso de sentença condenatória, o juiz poderia decidir fundamentadaoente se o réu poderia apelar em liberdade. De
maneira bem semelhante ao quanto disposto no revogado art. 594 do CPP, referido dispositivo
legal autorizava o juiz a impor o recolhimento c.o acusado à prisão como condição de admissibilidade recursal.
Durante anos, o recolhimento à prisão figurou no Código de Processo Penal e na legislação especial como condição de admissibilida:le recursal. Desde o advento da Constituição
Federal, este draconiano fato impeditivo do co:~hecimento de um recurso já era questionado
por boa parte da doutrina, sob o argumemo do:- que o direito ao duplo grau de jurisdição não
podia ser tolhido em virtude do não recolhimer.to do acusado à prisão. Não obstante a posição
doutrinária, tal requisito era tido como válido pdos Tribunais Superiores, como se depreende da
própria súmula n° 9 do STJ: "A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência".
Aliás, especificamente em relação ao revot;ado art. 3° da Lei n° 9.613/98, o Plenário do
Supremo já teve a oportunidade de asseverar que tal dispositivo não seria inconstitucional. Na
visão da Corte, era suficiente apenas que se prc ::edesse a uma interpretação conforme a Constituição, para se interpretar que o juiz decidirá, fundamentadamente, se o réu poderá, ou não,
apelar em liberdade, verificando se estão presentes, ou não, os requisitos da prisão cautelar. 179
Ocorre que, em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca do assunto, pondo um fim à vinc.tlação do conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Entendeu a Suprema Corte que haveria um conflito entre a garantia
ao duplo grau de jurisdição, expressamente pre•rista no art. 8°, § 2°, "h", do Pacto de São José
da Costa Rica, incorporado ao ordenamento por força do art. 5°, § 2°, da CF, e a exigência de
o condenado recolher-se ao cárcere para que a <tpelação fosse processada. 180
Do referido julgado podem ser extraídas duas importantes conclusões: a) o direito de apelação pode ser exercido no âmbito criminal, iné.eper_dentemente do recolhimento do acusado à
prisão, pouco importando também se ele é primário ou não, portador de bons antecedentes ou
não; b) nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do acusado, fazendo-o de maneira fundamentad<: à I= dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, e
desde que revelada a ineficácia ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Consolidando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 88.420, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou em 23 de abril
de 2008 o enunciado da súmula n° 347, segundo o qual o conhecimento de recurso de apelação
178

Para mais detalhes acerca do assunto, remetemos o leitor aos comentários feitos ao art. 22, § 32, da Lei dos
Crimes Hediondos (lei nº 8.072/90).

179

STF, Pleno, HC 83.868/AM, Rei. Min. Ellen Gracie, D,ie 7116/04/2009.

180 STF, 1~ Turma, HC 88.420/PR, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2007, DJe 32 06/06/2007. Mesmo antes
da decisão proferida no HC 88.420, o Supremo Trit Jnal Federal já caminhava no sentido de declarar inválidos
(total ou parcialmente) os dispositivos da revogada Lei nº 9.034/95 (art. 92- "o réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei") e da lei nº 9.E13/9E (art. 32- " .•. o juiz decidirá fundamentada mente se o
réu poderá apelar em liberdade"), quando a reclamação :<.391 perdeu seu objeto. Na mesma linha, porém pelo
Tribunal Pleno do Supremo: HC 90.279/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 26/03/2009, DJe 157 20/08/2009.
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do réu independe de sua prisão. Por consequência, deixou de ter qualquer validade a súmula n°
09 do STJ.

Diante dessa mudança de entendimento jurisprudencial, surge a reforma processual
de 2008, passando a constar expressamente do Código de Processo Penal que, por ocasião da
sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for
o caso, a imposição de prisão preventiva ou de ourra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta" (CPP, art. 387, § 1°, renumerado pela Lei n°
12.736/12).
Certamente, haverá quem diga que o art. 3° da Lei n° 9.613/98 não fora revogado tacitamente pela nova sistemática adorada pelas Leis 11.719/08 e 12.403/11, sob o argumento de que,
por se tratar de lei especial, devia prevalecer a regra /ex specialis derrogat legi generalis, com o que
não podemos concordar. De faro, como adverte Badaró, quando uma lei especial excepciona
uma regra geral, o faz diante da inadaptabilidade daquela disciplina comum para as peculiaridades dos casos regidos pela lei especial. Obviamente, no caso de uma verdadeira revolução na
disciplina da lei geral, que passa a seguir um sistema completamente novo, não se pode, pura e
simplesmente, negar aplicação à nova lei geral, ou melhor, ao novo sistema global às situações
disciplinadas pela lei especial. Isso porque desaparece, em tal caso, a justificativa de adoção do
fator de diferenciação. 181
Hoje, portanto, independentemente do recolhimento à prisão, ou até mesmo de eventual
fuga durante a tramitação do recurso, o acusado terá assegurado o direito ao duplo grau de
jurisdição. O recolhimento do condenado à prisão não pode ser exigido como requisito para o
conhecimento do recurso de apelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos
direitos de ampla defesa e à igualdade entre as partes no processo. 182
Se o conhecimento da apelação independe do recolhimento à prisão, isso, no entanto, não
significa dizer que o acusado não possa ser preso quando da sentença condenatória. A prisão
preventiva pode ser decretada no momento da sentença condenatória, desde que o magistrado o
faça de maneira fundamentada, apontando a presença dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do
CPP, associada à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a eficácia
do processo. Porém, o faro de a prisão cautelar ter sido decretada de maneira fundamentada
jamais pode servir como óbice ao conhecimento do recurso, sob pena de afronta ao duplo grau
de jurisdição, previsto expressamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Louvável, nesse sentido, a revogação do art. 3° da Lei n° 9.613/98 pelo art. 4° da Lei n°
12.683112, o que acaba por afastar qualquer dúvida quanto à impossibilidade de se condicionar
o conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Como se trata, o art. 4° da Lei
n° 12.683/12, de norma processual material mais benéfica, porquanto a revogação do art. 3°
da Lei n° 9.613/98 resulta na possibilidade de se recorrer independentemente do recolhimento
à prisão, é evidente que referida norma terá caráter retroativo. Destarte, supondo que, com
fundamento no revogado art. 3° da Lei n° 9.613/98, determinado juiz tenha determinado o
recolhimento do acusado à prisão única e exclusivamente como condição de admissibilidade
recursal, é de se concluir que referida prisão tornou-se ilegal a partir do dia 10 de julho de 2012,
181

BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas- comentários à
Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 269.
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STF, Pleno, RHC 83.810/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 200 22/10/2009.
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data de vigência da Lei n° 12.68312, razão pela qual o acusado deve ser colocado imediatamente
em liberdade, salvo se presente alguma hipótese que autorize sua prisão preventiva.
Lei n2 9.613/98
(Redação original)

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Art. 42 O juiz, de ofício, a requerimento do Art. 42 O juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público, ou representação da autor- Ministério Público ou mediante representação do
idade policial, ouvido o Ministério Público em delegado de polícia, ouvido o Ministério Público
vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes, em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios supoderá decretar, no curso do inquérito ou da ação fícientes de infração penal, poderá decretar medipenal, a apreensão ou o seqüestro de bens, dire- das assecuratórias de bens, direitos ou valores do
itos ou valores do acusado, ou existentes em seu investigado ou acusado, ou existentes em nome de
nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, pro- interpostas pessoas, que sejam instrumento, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decre- duto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código das infrações penais antecedentes.
de Processo Penal.
§ 12 Proceder-se-á à alienação antecipada para
§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste ar- preservação do valor dos bens sempre que estitigo serão levantadas se a ação penal não for inicia- verem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou
da no prazo de cento e vinte dias, contados da data depreciação, ou quando houver dificuldade para
em que ficar concluída a diligência.
sua manutenção.
§ 2º O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando
comprovada a licitude de sua origem.
§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, nos casos do art. 366 do Código de Processo
Penal.
§ 42 A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão
ou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá
ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público,
quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.

§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e
suficientes à reparação dos danos e ao pagamento
de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
§ 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado ou de
interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no§ 1º.
§ 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação
do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de
prestação pecuniária, multa e custas.

28. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NA LEI DE LAVAGEM
DE CAPITAIS.
As medidas cautelares reais têm como objeüvo assegurar o confisco como efeito da condenação, garantir a futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, o pagamento das
despesas processuais ou das penas pecuniárias ao Estado, sendo úteis, ademais, para fins de se
evitar que o acusado se locuplete indevidamente da prática delituosa. Visam garantir, em síntese, a preservação das coisas, a fim de que possam suportar os efeitos genéricos da sentença penal
condenatória a que se refere o art. 91 do CP e o art. 7~ da Lei n° 9.613/98. Tradicionalmente,
sempre houve pouca preocupação em relação à adoção dessas medidas, por estarem as autoridades mais preocupadas com a sanção retributiva de natureza privativa de liberdade.
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Se, até bem pouco tempo atrás, essas medidas assecuratórias de natureza patrimonial eram
pensadas apenas para garantir os interesses da União no confisco e do ofendido quanto ao
ressarcimento civil do dano, hoje, no entanto, há uma crescente mudança de mentalidade, que
passa a tratar essas medidas como importante instrumento de combate à movimentação financeira proporcionada por algumas infrações penais (v.g, lavagem de capitais, crimes contra o
sistema financeiro nacional, etc.), nos quais é de todo irrelevante a prisão de um agente se não
houver a recuperação dos ativos ilícitos. Tendo em conta que o dinheiro é a alma da organização
criminosa, o rastreamento (follow the money) e confisco desses bens que têm origem em crimes
e contravenções penais é o primeiro passo para uma política criminal eficiente nesse setor. 183
Com efeito, o eficaz combate a certos crimes, notadamente aqueles praticados por organizações criminosas, passa invariavelmente pelo confisco do dinheiro e dos bens que possuem,
pelos seguintes motivos: a) o confisco dos bens e valores promove a asfixia econômica de certos
crimes; b) a insuficiência e ineficiência das penas privativas de liberdade; c) a capacidade de
controle das organizações criminosas do interior dos estabelecimentos penitenciários; d) fungibilidade dos membros das organizações criminosas, que podem ser substituídos por outros com
facilidade em determinados contextos; c) a possibilidade de investimento ou guarda de valores
para uso após o cumprimento da pena; f) regime legal deficiente de acompanhamento da execução da pena; g) a inutilidade da prisão para a reinserção social da elite social ou econômica; h) a
possibilidade de deixar a salvo dos efeitos da condenação bens transferidos a terceiros (familiares, comparsas, procuradores etc.) durante o processo; i) os membros da organização podem ser
substituídos, mas a obtenção de dinheiro é algo !lento e difícil.
Daí a conclusão de que um dos meios mais eficientes para a repressão de certos delitos
passa pela recuperação de ativos ilícitos, sendo imperiosa a criação de uma nova cultura, uma
nova mentalidade, que, sem deixar de lado as penas privativas de liberdade, passe a dar maior
importância às medidas cautelares de natureza patrimonial e ao confisco dos valores espúrios.
Especificamente em relação à lavagem de capitais, o art. 4° da Lei n° 9.613/98, em sua
redação original, dispunha que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas,
havendo indícios suficientes, poderia decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão ou o sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos
crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do CPP.
Referindo-se o dispositivo aos bens, direitos ou valores sobre os quais recaíam suspeitas de
guardar vinculação com a lavagem de capitais, prevalecia o entendimento de que eram cabíveis
apenas a apreensão e o sequestro. Logo, como a inscrição da hipoteca legal e o arresto, prévio ou
subsidiário, incidem sobre o patrimônio lícito do acusado, objetivando resguardar a reparação
do dano causado pelo delito, entendia-se que tais medidas assecuratórias não podiam ser decretadas na hipótese de crime de lavagem de capitais. Por isso, ao apreciar pedido de levantamento
183
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A recuperação de ativos pode ser definida como um conjunto de atividades estatais destinadas à retomada,
por parte do Estado, de todos os bens, direitos e valores provenientes"· de determinada prática delituosa (v.g.,
crimes contra a administração pública, lavagem de capitais, etc.), por meio do confisco (perdimento em favor
do Estado brasileiro) ou da repatriação (quando se localizam em outros países), podendo ser alcançada, portanto, internamente ou por meio da cooperação internacional. Em sentido semelhante: Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues. Recuperação de ativos provenientes de lavagem de capitais. Boletim Científico- Escola Superior
do Ministério Público da União- ESMPU, ano 5, no 18-19, p. 130, Brasflia, jan.-juno 2006.
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de numerário transportado em malas apreendidas, concluiu o Supremo ser inviável a substituição de tais valores por caução de bens imóveis que não guardassem nenhuma relação com
possível crime de lavagem de capitais. 184
Este regramento acabou sofrendo profundas alterações com o advento da Lei n° 12.683/12,
haja vista a nova redação que foi conferida ao an. 4° da Lei n° 9.613/98: "O juiz, de ofício, arequerimento do Ministério Público ou mediame representação do delegado de polícia, ouvido o
Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal,
poderá decretar medidas assecuratórias de bens, é.ireitos ou valores do investigado ou acusado, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes
previstos nesta Lei úU das infrações penais antecedentes".
Perceba-se que, em relação à redação original do art. 4° da Lei n° 9.613/98, a Lei n°
12.683/12 eliminou a menção expressa apenas ao sequestro e à apreensão, referindo-se genericamente a medidas assecuratórias. Ademais, passou a permitir que tais medidas assecuratórias incidam sobre bens do acusado em nome de interpostas pessoas, sobre os instrumentos do crime,
e, por fim, não mai~ apenas sobre o prodt:.to ou proveito dos crimes de lavagem de capitais, mas
também sobre aquele decorrente das infraçôes penais antecedentes.
Apesar de a neva redação do art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98 fazer uso da expressão que
indica o gênero - medidas assecuratórias -, ao invés de apreensão e sequestro, como constava
da redação original, o dispositivo ainda faz menção à incidência dessas medidas tão somente
sobre bens de natureza ilícita, ou seja, "instrumento, produto ou proveito dos crimes". Logo, à
primeira vista, poder-se-ia concluir que continuariam sendo cabíveis tão somente a apreensão
e o sequestro, cujo objetivo é exatamente a.;segurar o cumprimento dos efeitos da condenação
consistentes na perda dos instrumentos e do produto do crime.
Ocorre que a nova redação conferida ao art. 4°, § 4°, da Lei n° 9.613/98, passou a permitir que as medidas assecuratórias também sejam decretadas sobre bens, direitos ou valores
para reparação do dano decorrente 'da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para
pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. 185 Na mesma linha, o art. 4°, § 2°, da Lei n°
9.613/98 também faz menção à liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando
comprovada a licitude de sua origem, hipótese em que a própria Lei determina que deve ser
mantida a constrição dos bens, direitos ~ valores necessários e suficientes para a reparação dos
danos e para o pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
Ora, tendo em conta que as medidas cautelares patrimoniais que visam à reparação do dano
causado pelo delire são a inscrição e registro da hipoteca legal e o arresto prévio, é de se concluir
que, doravante, tais medidas também ~erão admissíveis em processos atinentes ao crime de
lavagem de capitais.
Portanto, em se tratando de lavagen de capitais, as medidas cautelares patrimoniais passíveis de decretação são as seguintes:
184 STF, lnq-QO 2.24S/DF, Pleno, rei. Min. Carlos Britto. DJU 20.10.2006, p. 49.
185 Apesar de o art. 4Q, § 4Q, da lei nQ 9.613/98 estabelecer as finalidades que terão os bens constritos em razão
das medidas assecuratórias, não consta do referido dispositivo legal uma ordem de preferência a ser observada
pelo juiz. Por isso, por força do art. 17-A da lei nQ 3.613/98, que autoriza a aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal, aplica-se o quanto dispostc- nc· art. 140 do CPP: "As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as p.-,nas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do
dano ao ofendidJ".
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a) sequestro: deve recair sobre bens móveis ou imóveis que sejam produto indireto da
infração antecedente ou do crime de lavagem de capitais, com o objetivo precípuo de assegurar
o efeito da condenação de perda do produto da infração (Lei n° 9.613/98, art. 7°, I, c/c art. 91,
II, alínea "b", do Código Penal);
b) especialização e registro da hipoteca legal: recai sobre bens imóveis e tem como objetivo precípuo assegurar a reparação do dano causado pelo delito (Lei n° 9.613/98, art. 4°, § 4°,
ele art. 91, I, do Código Penal); 186
c) arresto prévio à especialização e registro da hipoteca legal e arresto subsidiário de
bens móveis: o primeiro recai apenas sobre bens imóveis, o segundo sobre bens móveis, tendo
como finalidade preservar o efeito genérico da sentença condenatória com tr1nsito em julgado
de tornar certo o dever de reparar o dano causaC.c. pelo delito.
Ante o novo regramento trazido pela Lei n·> 12.683/12, tais medidas assecuratórias poderão incidir sobre os seguintes bens:
a) produto direto da infração antecedente (producta sceleris): consiste no resultado
imediato da operação delinquencial. São os bens que chegam às mãos do criminoso como resultado direto do crime: objeto furtado (art. 155, caput, do CP), dinheiro obtido com a prática da
corrupção passiva (art. 317, caput, do CP), ou o ciinheiro obtido com a venda da droga (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006);
b) produto indireto (ou proYeito) da infração antecedente (fructus sceleris): consiste no
resultado mediato do crime, ou seja, trata-se do proveito obtido pelo criminoso como resultado
da utilização econômica do produto direto do deli:o (v.g., dinheiro obtido corr. a venda do objeto
furtado, veículos ou imóveis adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas etc.);
c) produto direto da lavagem de capitais: consiste no lucro ou ganho aparentemente
lícito, já reinserido na economia formal, que decorre da prática da lavagem de capitais (v.g.,
rendimento financeiro obtido com o depósito de valores espúrios em contas correntes abertas
em nome de laranjas);
d) produto indireto da lavagem de capitais: consiste no proveito obtido a partir do produro direto da lavagem de capitais, quando já finalizada a atividade de reciclagem. Basta imaginar a utilização do dinheiro lavado com aparência lícita e em nome do beneficiário do branqueamento para a aquisição de bens de luxo ou de alto valor;
e) patrimônio lícito do acusado: como o art. 4°, § 4°, da Lei n° 9.613/98, autoriza a
decretação de medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente, tais medidas também poderão recair sobre o patrimônio
lícito do acusado (v.g., especialização e registro da hipoteca legal). Ademais, quando o produto
direto ou indireto da lavagem de capitais ou da infração antecedente não for encontrado ou
quando se localizar no exterior, as medidas assecuratórias também poderão recair sobre bens ou
valores equivalentes licitamente adquiridos pelo acusado (CP, art. 91, §§ 1° e 2°, com redação
dada pela Lei n° 12.694/12).
186
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Há quem entenda que, ao contrário do sequestro e do arresto prévio, a especializaçã:> a o registro da hipoteca legal não é uma medida cautelar, mas sim um p ·ocedimento de jurisdição voluntária, tal qual ocorre no
processo civil, promovido perante o juiz penal. Ne~sa linha: POLASTRI LIMA, Marcellus. A tutela cautelar na
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Conquanto não possa ser rotulada como medida cautelar patrimonial propriamente dita,
a apreensão também funciona como importante instrumento de combate à prática da lavagem
de capitais, notadamente quando se tratar de bem móvel que seja produto direto do crime (CPP,
art. 240, § 1°, alínea "b") ou de instrumentos do crime (CPP, art. 240, § 1°, alínea "d"). Com
efeito, ante a enorme facilidade de ocultação de bens móveis, que geralmente não são submetidos a um registro oficial para transmissão de propriedade, a apreensão da coisa e subsequente
desapossamento de seu titular é de todo relevante para preservar os efeitos genéricos da conde'nação consubstanciados na perda dos instrumentos do crime (CP, art. 91, II, alínea "a") e na
perda do produto direto do crime, quando se tratar de coisa móvel (CP, art. 91, Il, alínea "b").
Em sua redação anterior, o art. 4° da Lei n° 9.613/98 fazia menção expressa quanto à
possibilidade de as medidas assecuratórias serem decretadas "no curso do inquérito ou da ação
penal". Apesar de a nova redação conferida ao art. 4° pela Lei n° 12.683/12 silenciar acerca do
assunto, não houve qualquer modificação em relação à questão. Logo, tais medidas poderão ser
decretadas em qualquer fase da persecução penal, seja durante as investigações, seja no curso do
processo penal, aplicando-se, subsidiariamente, o regramento constante do Código de Processo
Penal, nos moldes do permissivo constante do art. 17-A da Lei n° 9.613/98.

28.1. Noções introdutórias.
28. 1.1. ]urisdicionalidade.
Se estamos diante de medidas cautelares, não se pode perder de vista que sua decretação
está condicionada à manifestação fundamentada do Poder Judiciário (princípio da jurisdicional idade). Se a Constituição Federal enfatiza que 'ninguém será privado de sua liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal' (art. 5°, LIV), fica evidente que a Carta Magna impõe a sujeição
de roda e qualquer medida cautelar de natureza patrimonial à apreciação do Poder Judiciário.
Considerando que todas essas medidas cautelares afetam, direta ou indiretamente, o patrimônio do agente, conclui-se que uma comissão parlamentar de inquérito não tem competência
para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular, que não é medida de instrução
-a cujo âmbito se restringem os poderes de autoridade judicial a elas conferidos no art. 58, § 3°
-, mas de provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber ao Juiz competente para proferi-la. 187
Quanto à possibilidade de decretação do sequestro pelo juiz de ofício, apesar de o art. 4°,
caput, da Lei n° 9.613/98, admiti-la sem quaisquer restrições, parece-nos que essa possibilidade
está restrita à fase judicial. Na fase investigatória, em que não há acusação deduzida pelo Ministério Público, é vedada a decretação de medidas cautelares pelo juiz de ofício, sob pena de
evidente violação ao sistema acusatório.
Nesse sentido, convém lembrar· que as recentes mudanças produzidas pela Lei n° 12.403/11
confirmam a impossibilidade de atuação de oficio do juiz na fase investigatória. De faro, com a
nova redação dos arts. 282~ § 2°, e 311, passou a constar do CPP que não é possível a decretação
de cautelares de natureza pessoal de ofício pelo juiz na fase investigatória. Por conta de forçosa
interpretação sistemática, tais dispositivos também devem ser aplicados às medidas cautelares de
natureza patrimonial (v.g., sequj::stro, arresto, etc.). Como observa a doutrina, "se para assegurar
187

STF, Pleno, MS 23.466/DF, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/05/2000, DJ 06/04/2001. STF, Pleno, MS 23.466/
DF, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/05/2000, 0.1 06/04/2001.
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a instrução e a aplicação da lei penal, inclusive com vista a mais grave das penas, que é a privativa
de liberdade, o juiz não pode agir sem provocação, durante a fase investigatória, é no mínimo
contraditório admitir que, para preservar a utilidade e eficácia de efeitos civis e secundários da
condenação (art. 91, I e li, do CP), se lhe confira tal poder". 188

28.1.2. Legitimidade.
Diz o art. 4° da Lei n° 9.613/98 que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministéfio Público
ou mediante representação do Delegado de Polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte
e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar as medidas
assecuratórias.
Leitura precipitada do referido dispositivo legal pode levar à conclusão, equivocada, de que
apenas a autoridade policial e o Ministério Público poderiam pleitear a decretação das medidas
assecuratórias no âmbito da Lei de Lavagem de Capitais. No entanto, mais uma vez, não se
pode perder de vista que o próprio art. 4° da Lei no 9.613/98, em sua nova redação, passou a
admitir que as medidas cautelares patrimoniais recaiam não apenas sobre o produto ou proveito
dos crimes de lavagem de capitais, mas também sobre aquele decorrente das infrações penais
antecedentes. Por isso, não se pode afastar a legitimidade do ofendido de uma das infrações
antecedentes em pleitear, nos autos do processo de lavagem de capitais, a decretação de medidas
cautelares capazes de preservar seu interesse patrimonial na reparação do dano causado por tal
delito. Portanto, nos termos do art. 17-A da Lei n° 9.613/98, que admite a aplicação subsidiária
do Código de Processo Penal, parece-nos ser plenamente viável a utilização do art. 127 do CPP,
que dispõe que o juiz poderá ordenar o sequestro a requerimento do Ministério Público, do
ofendido, ou mediante representação da autoridade policial.
Raciocínio semelhante, a nosso ver, deve ser aplicado ao assistente da acusação. Em que
pese o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98, com redação dada pela Lei n° 12.683/12, referir-se
apenas à autoridade policial e ao Ministério Público, repetindo, nesse ponto, a antiga redação
desse dispositivo legal, sem, todavia, atentar para as demais mudanças produzidas pela Lei n°
12.683/12, notadamente quanto à possibilidade de incidência das medidas assecuratórias sobre
o produto direto ou indireto das infrações antecedentes, não há qualquer óbice à legitimidade
do assistente de acusação. A uma porque o próprio art. 127 do CPP, aplicável subsidiariamente
à Lei de Lavagem de Capitais, prevê a legitimação do ofendido, sendo que o assistente nada mais
é do que o ofendido ou seu representante legal habilitado em processo judicial de crimes de ação
penal pública. A duas porque não se pode negar o evidente interesse que o assistente possui na
reparação do dano causado pela infração penal. Negar a ele a possibilidade de requerer a decretação de medidas cautelares patrimoniais poderia representar, em última análise, a negativa de
instrumento indispensável à garantia de satisfação de seus interesses. Por fim, não se pode perder
de vista que as recentes mudanças do CPP têm destacado a crescente importância do papel do
assistente no processo penal. A título de exemplo, com a nova redação do art. 311 do CPP, dada
pela Lei n° 12.403/11, o assistente passou a ter legitimidade expressa para requerer a decretação
de medidas cautelares de natureza pessoal (v.g., prisão preventiva, cau"t<:lares diversas da prisão
188

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 278.
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do art. 319, etc). Logo, se o assistente pode requerer medidas cautelares de natureza pessoal, não
há como não se deferir a ele a possibilidade d.e requerer cautelares patrimoniais.

28. 1.3. Pressupostos.
Como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas assecuratórias jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O fumus boni iuris enseja a análise judicial da plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de critérios de mera probabilidade e verossimilhança, em cognição
sumária dos elementos disponíveis no momento, ou se. a, basta que se possa perceber ou prever a
existência de indícios suficientes para a denúncia ou eventual condenação de um crime descrito
ou em investigação. bem como a inexistência de causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade. Daí dispor o ut. 4° da Lei n° 9.613/98 que, para a decretação das medidas assecuratórias,
devem constar dos autos indícios suficiente~ de infração penal.
Portamo, para a decretação das medidas cautelares reais, há necessidade da presença de
indícios suficientes da prática do crime de lavagem de capitais. Como a Lei se refere apenas à
necessidade de indicias suficientes, não se exige que o juiz tenha certeza absoluta. Na verdade,
basta que haja elementos de informação ou provas que permitam afirmar a existência de indício
veemente, isto é, p:obabilidade conclusiva acerca da origem espúria do bem.
Conquanto não haja necessidade de um juízo de certeza para a decretação das medidas
assecuratórias, esse standard probatório consistente em indícios veementes' não pode ser confundido com uma simples suspeita ou mera suposição. Se os "indícios suficientes" a que se refere o
art. 4o da Lei n° 9.613/98 devem ser compreendido~ como espécie de prova indireta ou semiplena, sempre funcionando como um dadc objetivo, a suspeita ou desconfiança não passa de um
estado anímico, u:n fenômeno subjetivo, que pode até servir para desencadear as investigações,
mas que de modo algum se apresenta idôneo para fundamentar a convicção do juiz ao decretar
uma medida cautelar. Nas palavras de Antônio Magalhães Gomes Filho, enquanto o indício é
constituído por u:n fato demonstrado que autoriza a indução sobre outro fato ou, pelo menos,
constitui um elemento de menor valor, a suspeita é p.1ra intuição, que pode gerar desconfiança,
dúvida, mas taml:ém conduzir a engano. 1ó 1
O periculum in mora, por sua vez, caracteriza-se pelo fato de que a demora no curso do processo principal pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha
mais eficácia, pois o tempo fez com que a prestação jurisdicional se tornasse inócua, ineficaz.
Em outras palavras, periculum in mora nada mais é do que o perigo na demora da entrega da
prestação jurisdicional. No tocante às medidas cautelares de natureza real, como o sequestro, a
hipoteca legal e o arresto, esse periculum in mora ca:acteriza-se pela necessidade de se garantir
a preservação dof. bens, direitos ou valores, pois a demora da prestação jurisdicional pode vir a
possibilitar a dilapidação do patrimônio d.o acusado. No tocante à alienação antecipada, recentememe introduzida no art. 144-A do CPP pela Le~ n° 12.694/12, o perigo na demora guarda
relação com a p·:>ssibilidade de deterioração ou dqreciação dos bens constritos, ou quando
houver dificuldade para sua manutenção.
189 Estudos em ho7!enagem à professora Ada Pe.'/egrini Grinover. Coord.: Flávio Luiz Yarshell e Mauricio Zanóide de
Moraes. São P•ulo: DPJ Editora, 2005. p. 311
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Interessante perceber que, ao tratar das medidas assecuratórias em seu art. 4°, a Lei de Lavagem de Capitais refere-se expressamente apenas à necessidade de indícios suficientes de infração penal. Apesar de tal dispositivo não fazer referência expressa ao periculum in mora, grande
parte da doutrina entende que, tratando-se de medida de natureza cautelar, sua demonstração
é imprescindível. 190

28.1.4. Contraditório prévio.
Grande parte da doutrina sustenta que, com o fim de se evitar que as medidas acautelatórias
patrimoniais tenham seus objetivos frustrados, deverão ser deferidas independentemente de prévia
oitiva dos envolvidos (inaudita altera pars). In casu, não há falar em violação ao ?rincípio do contraditório, eis que o contraditório e a ampla defesa ficarão diferidos para um mo:nento posterior.
Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, o art. 282, § 3°, do CPP, passou
a prever o contraditório prévio em relação à decretação das medidas cautelares de natureza
pessoal. A nosso ver, se a regra quanto às medidas cau:elares de natureza pessoal passou a ser o
contraditório prévio, idêntico raciocínio também deve ser aplicado às medidas cautelares de natureza patrimonial. Portanto, pelo menos em regra, a parte contrária deve ser chamada a opinar
e contra argumentar em face da representação da autoridade policial, do requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, confiando-se ao juiz a ponderação plena e com
visibilidade, em face da presença de mais uma e juscficada variável, de todos os aspectos que
tangenciam a extensão da medida, permitindo-lhe chegar a um convencimento mais adequado
sobre a necessidade (ou não) de adoção da medida caucelar pleiteada.
Certamente, haverá quem diga que o contraditório e a ampla defesa já são exercidos por
meio da possibilidade de oposição de embargos (v.g., ::> acusado pode embargar o sequestro sob
o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração). Logo, não
haveria necessidade de observância desse contraditório prévio previsto no art. 282, § 3°, do
CPP. A propósito, é firme a posição jurisprudencial no sentido de que o deferimento de medidas
cautelares patrimoniais sem anterior intimação da defesa não é causa de nulidade. Como se manifestou o STJ, na hipótese de sequestro, o contraditório será diferido em prol da integridade do
patrimônio e contra a sua eventual dissipação, sem qce se possa objetar qualquer cerceamento à
defesa, que terá a oportunidade de impugnar a determinação judicial a posteriori, utilizando os
meios recursais legais previstos para tanto. 191
A nosso ver, tal entendimento não pode prosperar. Em primeiro lugar, há de se lembrar
que os embargos a que se referem os arts. 129 e 130 do CPP somente poderá•) ser opostos após
a efetivação da medida cautelar, o que significa dizer que a parte prejudicada não terá tido a
oportunidade de influenciar o magistrado no mom~nto da formação de se..t convencimento.
Ademais, os embargos do acusado ou do terceiro de boa fé previstos no art. 130, I e li, do CPP,
somente serão apreciados após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CPP,
art. 130, parágrafo único). Daí por que se pode dizer que tais embargos não promovem o efetivo
190

É nesse sentido a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: Curso de processo peno/. 11• ed. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2009. p. 280.
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STJ, G• Turma, RMS 30.172/MT, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/12/2012, DJe 11/12/2012.
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exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto a discussão acerca da validade do sequestro somente será realizada ao final do processo. 192
De todo modo, apesar de o art. 282, § 3", do CPP, ter instituído o contraditório prévio
como regramento geral para a decretação de roda e qualquer medida cautelar, é interessante
perceber que o próprio dispositivo ressalta que, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia
da medida, o provimento cautelar poderá ser determinado pelo magistrado sem a prévia oitiva
da parte contrária. É o que pode ocorrer por ocasião da decretação de sequestro de bens móveis
obtidos com o provento da infração penal, situação em que a prévia comunicação ao acusado
pode levá-lo a desaparecer com tais bens. Ne;;se caso, a limitação ao exercício do direito de
defesa é plenamente constitucional e se apresenta em franca compatibilidade com a medida
cautelar decretada, que pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do processo. Aqui, a defesa terá condições de interferir na decretação da medida cautelar apenas em
momento posterior, questionando sua legalidade por meio de eventuais embargos, hipótese em
que o contraditório será diferido.

28.2. Sequestro.
O sequestro pode ser compreendido como uma medida cautelar de natureza patrimonial,
fundada, precipuamente, no interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens
como efeito da condenação (confisco), e, secundariamente, no interesse privado do ofendido na
reparação do dano causado pela infração penal, que recai sobre bens ou valores adquiridos pelo investigado ou acusado com os proventos da infração, podendo incidir sobre bens móveis e imóveis,
ainda que em poder de terceiros, valendo ressaltar que, na hipótese de o produto ou proveito do
crime não ser encontrado ou se localizar no exterior, também poderá recair sobre bens ou valores
equivalentes de origem lícita (CP, art. 91, §§ 1° e 2°, com redação dada pela Lei n° 12.694/12).
Cuida-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que visa assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da
infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença
condenatória transitada em julgado: reparação do dano causado pelo delito e perda do produto
do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática
do fato criminoso (CP, art. 91, I e II, "b").
O termo sequestro não é utilizado pelo Código de Processo Penal em seu sentido mais técnico, que seria a retenção de coisa litigiosa até que se descubra seu verdadeiro proprietário. No
âmbito processual penal, o sequestro é utilizado para recolher os proventos do crime, ou seja,
o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto
da infração penal (v.g., dinheiro obtido com a venda do objeto furtado, veículos ou imóveis
adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas etc.), visa!"ldo impedir que o agente
aufira qualquer tipo de vantagem com a prática delituosa, mas também indenizar a parte lesada.
Portanto, em se tratando de bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente com o proveito
obtido pela infração penal, ·a medida assecuratória a ser utilizada será o sequestro. Em se tratando
de provento do crime, ou seja, de coisas adquiridas pelo rendimento que a prática delituosa proporcionou ao agente, deve ser aplicado o sequestro previsto no art. 132 do CPP, já que incabível a
apreensão. No entanto, na hipótese de se tratar de bem móvel, sendo ele próprio o produto direto
192

Com entendimento semelhante: LEITE, Larissa. Medidas patrimoniais de urgência no processo penal: implicações teóricas e práticas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2011. p. 323-4.
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da infração, a medida assecuratória a ser utilizada será a apreensão, prevista no art. 240, § 1°, b,
do CPP. Outrossim, diante da ausência de previsão legal expressa, há quem entenda ser cabível a
utilização do sequestro do art. 125 do CPP sobre o produro direto da infração quando se tratar de
bens imóveis (v.g., imóvel cuja propriedade a vítima lesada tenha transferido para o estelionatário).
Visando resguardar a reparação do dano e, simultaneamente, impedir que o agente possa
usufruir as vantagens patrimoniais ilicitamente obtidas por meio da prática delituosa, deve o
sequestro recair sobre os proventos do delito, nos exatos termos dos arts. 125 e 132 do CPP.
Porém, não basta que recaia sobre o proveito de qualquer infração penal. Na verdade, como
observa Badaró, "sendo o sequestro, como toda medida cautelar, um instrumento destinado a
assegurar a utilidade e a eficácia de uma provável sentença penal condenatória, somente poderá
incidir sobre bens que tenham relação com o próprio crime objeto da investigação ou da ação
penal. Caso contrário, não haverá referibilidade, o que é uma nota característica das medidas
cautelares. Não se pode sequestrar bens que integrem o patrimônio ilícito do acusado, mas que
tenham sido obtidos pela prática de um crime diverso daquele que é objeto do inquérito policial
ou da ação penal em que se requereu a medida cautelar".l9.l
Por isso, em caso concreto apreciado pelo STJ, concluiu-se que, na medida em que os
fatos delituosos descritos na denúncia ocorreram, em tese, a partir do ano de 2002, devia ser
considerada inválida a decretação da referida medida assecuratória quanto a imóvel adquirido
pelo acusado em 1987, consoante cópias de e~;critura pública e certidão do cartório de registro
de imóveis. 194
Especificamente em relação ao crime de lavagem de capitais, o art. 4°, caput, da Lei n°
9.613/98, com redação dada pela Lei n° 12.683112, deixa entrever que essa referibilidade é dupla, porquanto alcança tanto o proveito da lavagem de capitais quanto o da infração antecedente.
Se, até bem pouco tempo atrás, só era possível que o sequestro recaísse sobre o produto
indireto da infração penal, especial atenção deve ser dispensada às mudanças produzidas pela
Lei n° 12.694/12. Doravante, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem
no exterior (CP, art. 91, § 1°). Neste caso, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior
decretação de perda (CP, art. 91, § 2°).
Compreendidos os proventos da infração como o lucro auferido pelo produto direto do crime, é de se concluir que o sequestro pode recair sobre bens imóveis (CPP, arts. 125 a 131) e sobre
bens móveis (CPP, art. 132). A única diferença entre eles é que o sequestro de bens móveis tem
um requisito negativo de não ser cabível a apreensão da coisa sequestrada, o qual, à evidência,
·
não se aplica ao sequestro de imóveis.
De acordo com o Código Civil, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente (art. 79). Os ares. 80 e 81 do Código Civil também listam outros bens
imóveis para os efeitos legais. Lado outro, são tidos como móveis os bens suscetíveis de movimento
próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social (CC, art. 82). Os arts. 83 e 84 do Código Civil também listam outros bens móveis.
193

Com esse entendimento: BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares patrimoniais no processo peno/, in
Direito Penal Econômico- Crimes econômicos e Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 179.
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STJ, 5! Turma, RMS 28.627/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 06/10/2009, DJe 30/11/2009.
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Quanto aos bens imóveis, diz o are. 128 do CPP que, realizado o sequestro, o juiz ordenará
a sua inscrição no Registro de Imóveis, nos termos do disposto no art. 239 da Lei no 6.015/73
(Registros Públicos). O objetivo desse registro é evitar que o imóvel seja vendido a terceiros de
boa-fé, uma vez que qualquer certidão extraída do Registro de Imóveis será capaz de atestar a
indisponibilidade do bem. Se, não obsta.me o ;equestro, o imóvel vier a ser objeto de compra e
venda, o terceiro adquirente perderá o ·.::em, que será vendido em hasta pública, encaminhando-se o quantum apurado para a vítima ou para a União (ou para os Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual) ao final d: processo. A despeito de o sequestro e ulterior registro
tornarem o bem imóvel sequestrado ina:ienável, isso, no entanto, não priva o uso do bem nem
mesmo o aproveitamento de seus frutos. É po>sível, pois, que o acusado continue morando no
imóvel, ou que continue percebendo os aluguéis, caso o bem esteja locado, pelo menos até que
haja eventual venda judicial.
Ainda em relação aos bens imóveis, é op:lrtuno destacar que as restrições consagradas na
Lei n° 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não se aplicam ao sequestro. Isso porque, segundo o art. 3°, VI, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível
em qualquer prc-cesso de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença
penal condenatôria a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Logo, é plenamente
possível o seque.>tro do único bem imóvel residencial pertencente ao acusado.
Nos exatos termos do art. 125 do CPP, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo
indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Como
será visto adiante ao tratarmos dos embargos, esse terceiro somente cons~guirá afastar a medida
cautelar se demonstrar que a aquisição se deJ a título oneroso e de boajé (CPP, art. 130, li).
Assim, se esse terceiro tiver recebido o bem de maneira leviana, com a intenção de ocultar sua
procedência ilícita, não será possível o afastamento da constrição.
Tratando-se de sequestro de bens móveis, é evidente que não há falar em inscrição da
medida no Re~;istro de Imóveis.' Isso, no entanto, não impede que a medida constritiva seja
registrada em órgãos próprios de registro, tal qual se dá com veículos automotores, em que a
inscrição pode ser feita junto ao Detran. Ademais, nada impede que o juiz determine o depósito
do referido bem, quer na pessoa do próprio proprietário, quer na pessoa de terceiro, que assim
ficará obrigado a zelar pelo material e a prestar constas, sob pena de sofrer as penalidades destinadas ao depositário infiel, que não mais abrangem a prisão civil, tal qual disposto na súmula
vinculante n° L.5 do STF.
Nas hipóteses de lavagem de capitais, quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz,
ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração
dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso
(Lei n° 9.613/98, art. 5°, com redação dada pela Lei no 12.683/12). Essa administração não
retira a propriedade do acusado, mas tão-somente a gestão dos bens, que é transferida a um
órgão auxiliar do juízo, no sentido de maximizar os frutos e rendimentos decorrentes do bem,
atendendo ao interesse particular do acusado, se acaso vier a ser absolvido ao final do processo,
e também ao interesse público de m;;.nter o valor e os rendimentos dos bens. Nesse caso, este
administrador fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto
dos bens objew da administração, devendo prestar, por determinação judicial, informações
periódicas da ~ituação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos
sobre investimentos e reinvestimento; realizados. O andamento do processo criminal não pode
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ser turbado por essa prestação de contas, razão pela qual deverá ser tratado como mero incidente
e, por conseguinte, ser apreciado e julgado em apenso aos autos do processo principal, como
ocorre no processo civil.

28.2.1. Procedimento.
Como visto acima, o sequestro só pode ser determinado pela autoridade judiciária, que
poderá fazê-lo mediante requerimento do Ministério Público ou do ofendido, seu representante
legal ou seus herdeiros, ou mediante representação da autoridade policial. De mais a mais, durante o curso da fase judicial, também se admite a decretação do sequestro ex officio pelo juiz. É
nesse sentido o teor do art. 127 do CPP: "o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público
ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro,
em qualquer fase do processo ou ainda ames de oferecida a denúncia ou queixa". 191
O sequestro pode ser determinado no curso das investigações ou durante a fase judicial
da persecução penal. É nesse sentido o teor do art. 127, in fine, do CPP, que dispõe que o juiz
poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda ames de ofeecida a denúncia
ou queixa.
Quanto à decretação da medida durante a fàse investig~tória, sendo o i:l.quérito policial
peça dispensável ao oferecimento da peça acusatória, desde que a justa causa n~cessária à deflagração da ação penal esteja respaldada por outros elementos de convicção (CPP, art. 39, § 5°),
não sendo a função investigatória uma atribuição exclusiva da Polícia Judiciária (CPP, art. 4°,
parágrafo único), a prévia instauração de inquérito policial não é condição sine qua non para
a decretação do sequestro. Na verdade, o que interessa é a presença do Jum~;s boni iuris e do
periculum in mora. Se tais pressupostos estiverem evidenciados a partir de procedimento investigatório diverso (v.g., comissão parlamentar de inquérito, procedimento investigatório criminal
presidido pelo órgão do Ministério Público, etc.), será plenamente possível a decretação da
referida medida cautelar.
De acordo com o art. 129 do CPP, o sequestro deve ser autuado em apartado, o que evita tumultuar o processo principal. Assim, mesmo que o juiz decrete a medida de ofíci::> no curso da fase
judicial, deve fazê-lo em separado, indicando os motivos que o levam a decretar o sequestro e permitindo a ciência das partes, inclusive das que tiverem interesse em impugnar referida decisão. 196
Pelo menos em regra, havendo indícios veementes de que bens móveis ou imóveis foram
adquiridos pelo investigado com os proventos da infração, impõe-se a decretação do sequestro.
No entanto, não se pode perder de vista a possibilidade de sobrestamento da medida. Segundo o
art. 4°-B da Lei n° 9.613/98 (Lavagem de Capitais), com redação dada pela Lei n° 12.683/12, as
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderá podem ser suspensa5 pelo juiz, ouvido
o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as _nvestigações. Em
sentido semelhante, o art. 60, § 4°, da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas), também prevê que a
ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitas ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações_
195

Da decisão que defere ou indefere pedido de sequestro, não cabe recurso. Todavia, r.ada impede o uso do
mandado de segurança por parte da acusação.
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Em sentido semelhante: NUCCI (op. cit. p. 366).
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Como se percebe, temos aí verdadeira espécie de ação controlada, permitindo o retardamento do sequestro, para que se dê no momento mais oportuno sob o ponto de vista da colheita
de elementos probatórios. Como destaca a doutrina, essa possibilidade de suspensão do sequestro não se confunde com as hipóteses de levantamento da medida. No levantamento, o sequestro havia sido decretado e a superveniência de determinada circunstância legal produziu a perda
da eficácia da medida constritiva (v.g., procedência dos embargos). Na suspensão, a medida
cautelar foi decretada e encontra-se plenamente apta a produzir seus efeitos regulares, porém sua
concretização é postergada para momento posterior, objetivando não prejudicar a identificação
dos demais coautores e partÍcipes, assim como a identificação de outros bens, direitos e valores
objeto da lavagem de capitais (ou de tráfico de drogas). 197

28.2.2. Defesa.
No que tange ao procedimento do sequestro, que deverá correr em apartado, a defesa a ser
realizada pela pessoa que teve o bem constrito deve se dar por meio de embargos, os quais podem ser oferecidos pelo próprio acusado ou por um terceiro, cuja matéria passível de apreciação
já vem delimitada pelo próprio Código. Tais embargos serão apreciados pelo juízo criminal,
porquanto partiu dele a determinação judicial objeto da irresignação.
Vejamos, então, cada um dos possíveis embargos que poderão ser opostos como meio de
defesa contra a constrição patrimonial:
1) Embargos do acusado: se opostos pelo próprio acusado, o fundamento haverá de ser o
fato de não ter sido o bem adquirido com os proventos da infração (CPP, art. 130, 1). Na mesma
linha, segundo o disposto no art. 4°, § 2°, da Lei n° 9.613/98, com redação dada pela Lei n°
12.683/12, o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores apreendidos ou sequestrados quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição
dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de
prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. 198

Considerando que o próprio CPP estabelece que o sequestro deve recair sobre bens móveis
ou imóveis adquiridos pelo agente com os proventos da infração (arts. 126 e 132), não se afigura
possível que a constrição recaia sobre bens diversos (v.g., bens que já pertenciam ao acusado antes da prática delituosa). Portanto, o único argumento que pode ser utilizado pela defesa nesses
embargos é o de que o bem sequestrado fora adquirido de forma lícita. De todo modo, com o
advento da Lei n° 12.694/12, caso o produto direto ou indireto do crime não seja encontrado
ou se encontre no exterior, o sequestro poderá recair sobre bens em valor equivalente, mesmo
que de procedência lícita.
197

Nessa linha: AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. 2• ed. São Paulo: Editora Método, 2010. p. 422.
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Este dispositivo deve ser interpretado no sentido de que só haverá liberação de bens quando comprovada sua
origem lícita no caso de medidas cautelares que tenham recaído sobre bens, direitos e valores de proveniência
ilícita, ou seja, que tenham sido objeto de sequestro. Em se tratando de medidas assecuratórias visando à reparação do dano, como a especialização e o registro da hipoteca legal, o arresto prévio de bens móveis e o arresto
subsidiário de bens móveis, o fato de ter havido a comprovação da origem lícita não exercerá qualquer influência em termos de liberação da constrição, justamente porque são medidas que incidem sobre patrimônio
lícito. Daí a importância da parte final do art. 4•, § 22, da Léi nº 9.613/98, acrescentada pela Lei nº 12.683/12:
o objetivo foi desvincular da origem ilícita o patrimônio do acusado destinado a suportar a reparação do dano,
pagamento de multa e prestação pecuniária e custas processuais.
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Portanto, pelo menos em regra, o fundamento a ser utilizado pela defesa por ocasião da
oposição desses embargos é o de que os bens sequestrados não foram adquiridos com os proventos da infração. Isso, todavia, não significa dizer que a defesa não possa se valer de õutras teses,
tais como a ausência de "indícios suficientes" da proveniência ilícita dos bens, assim como matérias processuais (v.g., incompetência da autoridade jurisdicional, ilegitimidade do requerente
da medida, etc.).
Como a anterior decretação do sequestro pelo juízo criminal só foi possível em virtude da
constatação da presença do Jumus boni iuris e do periculum in mora, conclui-se que o ônus da
prova quanto à aquisição lícita desse bem constrito recai sobre o próprio acusado. Incumbe ao
embargante, portanto, não apenas alegar, mas também com provar a licitude da origem dos valores utilizados para a aquisição do bem sequestrado. Portanto, na hipótese de o acusado pretender
obter a liberação dos bens sequestrados, há verdadeira inversão do ônus da prova. 199
Como adverte a doutrina, essa inversão do ônus da prova seria representada por uma carga mais leve para a acusação do que para a defesa, no sentido de que, para o sequestro, bastarão
indícios suficientes, formando um juízo de probabilidade, enquanto que, para a liberação, será
necessária a comprovação da licitude, entendida como exigência de prova plena, formando um
juízo de certeza. 200
Essa inversão do ônus da prova em matéria de confisco de bens relacionados ao crime
de lavagem de capitais também é prevista no direito comparado. Deveras, de acordo com o
art. 12.7. da Convenção de Palerma, incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto
n° 5.015/2004, "Os Estados Partes poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de
uma infração demonstre a proveniência lícita do presumido produto do crime ou de outros bens
que possam ser objeto de confisco, na medida em que esta exigência esteja em conformidade
com os princípios do seu direito interno e com a natureza do processo ou outros procedimentos
judiciais". 201
Ao exigir que o acusado comprove a origem lícita dos bens para obter a imediata desoneração dos bens, os arts. 130, I, do CPP, e 4°, § 2°, da Lei n° 9.613/98, não violam a regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência. Na verdade, esses dispositivos devem
ser interpretados conforme a Constituição para que se entenda que, na hipótese de o pedido
de restituição ser formulado antes da sentença condenatória, recai sobre o acusado o ônus de
comprovar a licitude da origem dos bens. No entanto, por ocasião da sentença condenatória,
o ônus da prova quanto à demonstração da ilicitude da origem dos bens volta a recair sobre o
Ministério Público, que deverá comprovar a origem espúria dos bens sequestrados, sob pena de
199

Referindo-se ao dispositivo da Lei n2 9.613/98, Gustavo Henrique Badaró (Ônus da Prova no Processo Penal. São
Paulo: Ed. RT, 2003. p. 370) assevera: "embora não haja óbice constitucional para tal'inversão', a referida lei não
instituiu qualquer inversão do ônus da prova. O que se previu foi a mera possibilidade de concessão de medida
cautelar- sequestro ou apreensão- baseada no fumus bani iuris- 'indícios suficientes'. Por outro lado, para
a revogação da medida cautelar, com a liberação dos bens apreendidos, será necessário mais do que apenas
afastar a fumaça do bom direito. O legislador exige a 'comprovação da licitude dos bens apreendidos'."

200

Em sentido semelhante, fazendo referência ao art. 42, § 22, da Lei de Lavagem de Capitais: GRJNO\ÍER, Ada PeiJegrini. A legislação brasileira em face do crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais 20/64, RT,
São Paulo, out.-dez. 1997.

201

A Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena e incorporada ao direito interno brasileiro pelo Decreto n2 154/1991, também trata da inversão do ônus da prova em
seu art. 72.
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consequente desoneração dos bens constritos. Portanto, para que seja possível a aplicação do
efeito da condenação consistente na perda do produto ou proveito do crime (CP, art. 91, li, "b",
ele art. 7°, inciso I, da Lei n° 9.613/98), cieve a acusação carrear aos autos prova plena de que se
trata de produto ou proveito da infração antecedente. 202
Aliás, essa impossibilidade de se adotar a inversão do ônus da prova por ocasião da sentença
condenatória é bem destacada pela própria Exposição de Motivos do Poder Executivo referente
ao texto original da Lei n° 9.613/98 (EM 692/MJ/1996), que, em seu item 66 adverte: "o projeto
inverte o ônus da prova relativamente à licitude de bens, direitos ou valores que tenham sido objeto
da busca e apreensão ou do sequestro (art. 4°). Essa inversão encontra-se prevista na Convenção
de Viena (art. 5°, n° 7) e foi objeto de previsão no direito argentino (art. 25, Lei 23.737/1989)".
Mais adiante, no irem 67, consta: "Observe-se que essa inversão do ônus da prova circunscreve-se
à apreensão ou ao sequestro dos bens, direitos ou valores. Não se estende ela ao perdimento dos
mesmos, que somente se dará com a condenação (art. 7°, I). Na medida em que fosse exigida, para
só a apreensão ou o sequestro, a prova da origem ilícita dos bens, direitos ou valores, estariam inviabilizadas as providências, em face da virtual impossibilidade, nessa fase, de tal prova".
Ainda em relação aos embargos do acusado, especial atenção deve ser dispensada à Lei de
Drogas e à Lei de Lavagem de Capitais, que condicionam a oposição dos embargos ao comparecimento pessoal do acusado. De acordo com o art. 4°, § 3°, da Lei 9.613/98, nenhum pedido
de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa
que tem em seu nome bens do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários
à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo de eventual alienação antecipada. Na
mesma linha, segundo o art. 60, § 3°, da. Lei n° 11.343/06, nenhum pedido de restituição será
conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos
necessários à conservação de bens, direitos ou valores.
Como se percebe, nessas duas hipó:eses, a Lei não se contenta com a mera representação
por advogado, pois é obrigatório D comparecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa. Sem o comparecimento pessoal, o pedido de liberação sequer será conhecido, acarretando
a consequente manutenção da constriçã:> cautelar, o que significa dizer que, até o advento de
202

Nesse sentido, como já se pronunciou o TRF/1• Região, "a medida acautelatória de apreensão de bens ou objetos
decorrentes do delito de lavagem de dinheiro segue o rito específico determinado no art. 42 da Lei 9.613/1998,
em especial o § 22, que inverte o ônus da comprovação da licitude dos meios de aquisição do bem apreendido.
Não cabe a restituição se inexiste comprovação inequívoca de que o automóvel apreendido teria sido licitamente
adquirido por meio da transação imobiliária envolvendo um apartamento de propriedade da apelante, bem como
de que ocorra a irrelevância do aparelho celular para o cometimento de delitos relacionados ao feito principal,
nos termos do § 22 do art. 42 da Lei 9.61311998" (TRF-1.• Reg., ACR 2007.37.00.000886-8/MA, 3.• T., rei. Des.
Olindo Menezes, Dl 13.07.2007, p. 27). Em sentido semelhante: "O sequestro previsto no art. 42 da Lei 9.613/98
requer apenas indícios suficientes da origem ilícita dos bens, estabelecendo em seu § 22 a justa inversão do ônus
da prova para que ocorra sua liberação, sem ofender o direito de propriedade e os princípios do devido processo
legal e da presunção de inocência, porquan:o não há perda do domínio, que só ocorrerá após o trânsito em julgado de eventual decreto condenatório. Documentos relativos à transferência e conversão cambial de numerário
são incapazes de atestar sua origem idônea, pois demonstram mera movimentação financeira, sendo necessário
indicar exatamente por meio de que operações lícitas se aferiu tais valores. Suposta compatibilidade entre a
situação financeira dos sócios e o capital é portado na empresa não basta para evidenciar a licitude dos recursos, pois é necessário apurar se aqueles acumularam patrimônio através de práticas criminosas. Pertencendo os
bens objeto de constrição à pessoa jurídica. ora recorrente, cujo administrador e membros do quadro societário
foram indiciados pela prática de lavagem de dinheiro, face a inúmeras irregularidades encontradas em fazenda de
sua propriedade, restam preenchidos os requisitos legais para manutenção da medida constritiva". (TRF-4.• Reg.,
ACR 2004.71.00.029403-0, 8.• T., rei. Élcio P nheiro de Castro, Dl 25.05.2005).
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eventual sentença condenatória ou absolutória, a coisa continuará apreendida, sequestrada, arrestada ou com o registro da hipoteca legal. Daí por que a própria Lei prevê, em ambos os casos,
a possibilidade de o juiz adotar as medidas necessárias para a conservação dos bens, direitos ou
valores objeto da constrição. Nesse caso, também será possível a alienação antecipada da coisa.
Para tanto, para além do não comparecimento pessoal do acusado, que, por si só, não autoriza
a alienação automática da coisa, deve restar comprovado que a expropriação antecipada se faz
necessária pelo fato de os bens constritos estarem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou
depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.
2) Embargos de terceiro estranho à infração penal: a primeira possibilidade de embargos de terceiro diz respeito ao sequestro que recai sobre bem imóvel de propriedade de terceiro
completamente estranho ao fato discutido no processo penal (v.g., condômino, sócio, etc.). A
título de exemplo, possamos supor que, por ocasião do sequestro, tenha havido algum equívoco
acerca do bem em relação ao qual foi imposta a medid;; cautelar (v.g., apesar de o juiz determinar o sequestro da casa "!\', a medida é levada a efe.m contra a casa "B").
Nesse caso, os embargos devem ser opostos pelo terceiro com fundamento no art. 129 do
CPP, c/c art. 1.046 do CPC (art: 674 do novo CPC!, in verbis: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos
como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento,
inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos". Esses embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor (CPC,
art. 1.046, § 1°- art. 674, §1 °, do novo CPC). Ainda segundo o CPC, equipara-se a terceiro
a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela
qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial, também sendo
considerado terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados ou
de sua meação (CPC, art. 1.046, §§ 2° e 3°- art. 674, §2°, do novo CPC).
Por força do art. 1.048 do CPC (art. 675 do novo CPC), esses embargos podem ser opostos
a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença,
e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição,
mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Logo, em sede processual penal, esses embargos serão cabíveis até o trânsito em julgado da semença penal condenatória. Após o trânsito
em julgado, os embargos podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da arrematação, desde que
antes da assinatura da respectiva carta. 203
Ao contrário dos embargos do acusado ou do terceiro que comprou o bem do acusado de
boa fé, previstos no art. 130, I, e II, do CPP, que sáo julgados apenas depois do trânsito em
j~lgado da sentença condenatória, os embargos opostos pelo terceiro de boa-fé completamente
alheio à infração penal devem ser julgados pelo juízo criminal imediatamente após o encerramento da instrução probatória do procedimento incidental, ou seja, náo há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Afinal, se se trata de terceiro
inocente, que muito provavelmente teve seu bem constrito em virtude de algum equívoco por
ocasião da imposição da medida cautelar, não faz sentido privá-lo do gozo de seu bem por tempo
tão excessivo quanto aquele necessário para o trânsito em julgado do decreto condenatório. Se
203
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julgado procedente o pedido constante desses embargos, deve haver a imediata desoneração do
bem imóvel sequestrado.
3) Embargos de terceiro que comprou o bem do acusado de boa-fé: quando oposto
por terceiro a quem o bem tenha sido transmitido a título oneroso, a tese de defesa está restrita
à qualidade e à idoneidade da aquisição, caracterizada pela presença de boa-fé (CPP, art. 130,
inciso li). Em outras palavras, o terceiro de boa-fé que teve seu bem sequestrado deve alegar e
comprovar que, ao adquirir o bem do acusado a título oneroso, não tinha consciência de que
este o teria adquirido com verbas ilícitas.
Este terceiro de boa-fé a que se refere o art. 130, II, do CPP, não se confunde com o terceiro
de boa fé estranho ao processo penal, cujos embargos são opostos com fundamento no art. 129
do CPP. O primeiro adquiriu o bem a título oneroso do acusado, sem que tivesse consciência de
sua origem espúria. O segundo é senhor e possuidor do bem sequestrado que foi equivocadamente submetido à constrição, sem manter qualquer relação com o delito ou com seu suposto
autor, visto que não adquiriu o bem imóvel diretamente dele.
Corno se percebe, se o terceiro que comprou o bem imóvel do acusado conseguir demonstrar
que a aquisição foi feira de boa-fé, deve ser afastada a constrição patrimonial. Nesse sentido, como
já se pronunciou a jurisprudência, "se demonstrada, à saciedade, a lisura do adquirente de imóvel
pertencente ao réu, é de rigor o levantamento da constrição judicial efetuada sobre a res". 204
O art. 130, II, do CPP, deixa claro que o êxito dos embargos do terceiro de boa-fé está
condicionado à aquisição do bem do acusado 11 título oneroso e ao menos a justo preço, já que
aquele que adquire a coisa a preço vil não age de boa-fé. Logo, se a aquisição do bem não ocorreu a título oneroso (v.g., doação), não será cabível o afastamento da constrição, nem tampouco
de ulterior confisco (CP, art. 91, II, "b"), ainda que o terceiro tenha recebido o bem de boa-fé.
Afinal, como a aquisição ocorreu a título gratuito, não haverá qualquer prejuízo a ser suportado
pelo terceiro de boa-fé. Não por outro motivo, em caso concreto em que o acusado registrou, em
nome de seus filhos absolutamente incapazes, bens imóveis adquiridos durante o período objeto
da investigação, concluiu o Supremo que tal procedimento seria indicativo de possível intuito de
fraudar ao erário, razão pela qual deliberou pela manutenção da medida assecuratória. 205
Com a procedência dos embargos do terceiro adquirente de boa-fé, haverá a desoneração
imediata dos bens. Na hipótese desses embargos serem julgados improcedentes, o terceiro
ainda pode conseguir a liberação dos bens, caso seja aceita a caução a que se refere o art. 131,
II, do CPP.
Quanto ao lapso temporal para a oposição dos embargos ao sequestro pelo terceiro de boa-fé, prevalece o entendimento de que, por força de aplicação analógica do Código de Processo
Civil (art. 1.048 -art. 674 do novo CPC), tais embargos podem ser opostos até cin~o dias após
a arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta. 206
Em se tratando de embargos opostos pelo acusado ou pelo terceiro que comprou o bem
sequestrado do acusado, não poderá ser pronunciada decisão pelo juiz criminal nesses embargos
antes de passar em julgado a sentença condenatória. É esse, aliás, o teor do art. 130, parágrafo
204

TRF4, AG 2009.04.00.013581-4, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 08/07/2009.
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STF, Pleno, AC 1.011 AgR/MG, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 10/11/2006, DJ 02/02/2007.
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único, do CPP, que prevê que não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Por conta disso, prevalece o entendimento de que tais
embargos podem ser opostos até o trânsito em julgado da sentença condenatória. De se notar
que o fato de ter havido o trânsito em julgado da sentença condenatória não implica, obrigatoriamente, a improcedência dos embargos. Afinal, por mais que o acusado tenha sido condenado,
é possível, por exemplo, que seja demonstrado que o bem sequestrado tinha origem lícita (v.g.,
aquisição com o salário percebido regularmente pelo embargante).
Contrariamente ao quanto previsto no CPP, a Lei de Drogas prevê que, decretado a apreensão ou o sequestro de bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes
previstos na Lei n° 11.343/06, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou valor objeto
da decisão. Nesse caso, provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua
liberação (Lei n° 11.343/06, art. 60, §§ 1° e 2°). Como se percebe, diversamente do que ocorre
no âmbito do CPP, em que os embargos opostos pelo acusado só poderão ser apreciados após o
trânsito em julgado da sentença condenatória (CPP, art. 130, parágrafo único), na Lei de Drogas
é possível a imediata liberação dos bens sequestrados, caso o acusado consiga convencer o juízo
acerca da licitude dos bens no prazo de 5 (cinco) dias de que dispõe para manifestação após a
concretização da medida cautelar.
Há quem entenda que, diante do silêncio da Lei de Lavagem de Capitais, o procedimento a
ser observado para o pedido de liberação de bens previsto art. 4°, §§ 2° e 3°, não é aquele previsto no Código de Processo Penal- embargos do acusado (CPP, art. 130, I) e embargos de terceiro
de boa-fé (CPP, art. 130, II) -, mas sim aquele previsto na Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06,
art. 60, §§ 1° e 2°). Nesse caso, diversamente dos embargos, que só são julgados após o trânsito
em julgado da sentença penal (CPP, art. 130, parágrafo único), o pedido de liberação poderia ser
julgado no curso da ação penal. Nesse caso, comprovada a origem lícita dos bens, dar-se-á sua
liberação imediata, sem que haja necessidade de se aguardar o trânsiro em julgado. 207
Em que pese o CPP prever os embargos do acusado ou de terceiro para a impugnação
das medidas cautelares patrimoniais, doutrina e jurisprudência também admitem a utilização
da apelação (CPP, art. 593, II) e do mandado de segurança (Lei no 12.016/09). Como adverte
Avena, "havendo provas de que o bem foi adquirido licitamente, mas que não sejam ostensivas a
ponto de justificar o ingresso de mandado de segurança- provas, enfim, que demandem exame
aprofundado para formação da convicção do julgador quanto à veracidade dos argumentos expendidos pelo insurgente-, deverá o prejudicado apelar da decisão que ordenar o sequestro". 208
No entanto, se houver elementos concretos que confirmem que o sequestro viola o direiro
líquido e certo do proprietário em ter seu patrimônio livre e desembaraçado, a medida adequada207

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações do Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 312.

208 AVENA, Norberto. Op. cit. p. 414. Ainda segundo o autor, "não havendo provas de aquisição lícita do bem,
sendo, ainda, necessária sua produção, o correto é o manejo dos embargos contemplados no Código de' Processo Penal, os quais admitem ampla produção probatória, v.g., oitiva de testemunhas, perícias, requisição e
juntada de documentos". No sentido do cabimento da apelação contra decisão que defere o sequestro, por
entender que se trata de decisão com força de definitiva (CPP, art. 593, 11): STJ, 5• Turma, RMS 28.093/MG, Rei.
Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador convocado do TJ/RJ -, j. 21/06/2011, DJe 03/08/2011; STJ, s•
Turma, REsp 258.167/MA, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 02/05/2002, DJ 10/06/2002 p. 241.
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será o mandado de segurança, o qual, além de permitir a concessão de medida liminar, tem
procedimento bem mais célere. O fato de ser cabível a apelação com fundamento no art. 593,
Il, do CPP, não funciona como óbice à impetração do mandado de segurança, já que referida
impugnação não é dotada de efeito suspensivo. Logo, se se trata de decisão judicial da qual cabe
recurso, porém sem efeito suspensivo, admite-se a impetração do writ ofmandamus, nos termos do
art. 5°, inciso II, da Lei n° 12.016/09. 209

28.2.3. Levantamento do sequestro.
O levantamento do sequestro deve ser compreendido como a perda da eficácia da medida
constritiva, que pode ocorrer nas seguintes hipóteses:
I) Se a ação penal não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data
em que ficar concluída a diligência (CPP, art. 131, 1): em sua redação original, a Lei de
Lavagem de Capitais também previa o levantamento do sequestro pelo decurso de cerro lapso
temporal, porém fixava este prazo em 120 (cento e vinte) dias (Lei n° 9.613/98, antiga redação
do§ 1° do art. 4°). Ocorre que, ante as alterações produzidas pela Lei n° 12.683/12, a Lei n°
9.613/98 deixou de fazer menção a este prazo. Logo, o levantamento das medidas assecuratórias
decretadas em processos referentes ao crime de lavagem de capitais também passará a observar o
prazo constante do art. 131, I, do CPP, já que a própria Lei de Lavagem faz referência à aplicação
subsidiária do CPP (Lei n° 9.613/98, art. 17-A, com redação dada pela Lei n° 12.683/12).
De rodo modo, é bom esclarecer que este lapso temporal não tem natureza absoluta. À luz
do princípio da razoabilidade, admite-se eventual dilação em casos de .complexidade da causa e/ou pluralidade de acusados. 210 Evidentemente, se o excesso for abusivo, não encontrando
qualquer justificativa, deve ser determinada a liberação dos bens. Por isso, em caso concreto em
que a constrição dos bens ocorrera em 22108/2003, com o oferecimento da denúncia depois de
transcorrido mais de sete anos do bloqueio, sem previsão para o término do processo, concluiu
o STJ que a liberação dos bens seria medida de rigor. 211
2) Admissão judicial de caução prestada pelo terceiro: de acordo com o art. 131, li, do
CPP, o sequestro será levantado se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar
caução que assegure a aplicação do dispoHo no art. 91, li, "b", segunda parte, do CP. Perceba-se
que o dispositivo é claro ao permitir que apenas o terceiro preste caução, jamais o acusado. Esta
209 Admitindo a impetração de mandado de segurança quando se tratar de ilegalidade flagrante: TRF4,
MS 2005.04.01.025703-0, Sétima Turma, Relator Néfi Cordeiro, DJ 19/10/2005. De seu turno, o STJ já admitiu
man\lado de segurança em caso concreto nc qual, a despeito do sequestro dos bens do acusado, o inquérito se
prolongara por 3 (três) anos sem que a denúncia ti~esse sido oferecida: STJ, 6' Turma, RMS 27.230/RJ, Rei. Min.
Nilson Naves, j. 16/03/2010, DJe 24/05/201C
210

Admitindo a prorrogação do prazo previsto na ar.tiga redação do § 1Q do art. 4Q da Lei nQ 9.613/98 em caso
concreto no qual as investigações policiais depene iam de diligências a serem realizadas pela lnterpol em diversos países, bem como de relatórios fornecidos p~r instituições financeiras sobre contas bancárias mantidas
pelos indiciados: TRF-4.• Reg., ACR 2004.71.00.040763-8, 8.• T., rei. Élcio Pinheiro de Castro, Di 25.05.2005. No
mesmo contexto: TRF-3.• Reg., ACR 2004.61.09.004379-6, 5.' T., rei. Juiz André Nekatschalow, DJU 05.12.2006,
p. 572. Admitindo a prorrogação do prazo previsto no art. 131, I, do CPP: STJ, RMS 9.999/SP, Rei. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 01/06/1999, DJ 28/0E/199S.
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caução pode ser prestada por meio de qualquer modalidade, não necessariamente apenas por
depósito em dinheiro; 212
3) Extinção da punibilidade ou absolvição do acusado: de acordo com o art. 131, III,
do CPP, o sequestro será levantado se for julgada extinta a punibilidade ou se o acusado for
absolvido, por sentença transitada em julgado.
Como se percebe, pelo texto expresso do ast. 131, III, do CPP, ainda que o acusado seja
absolvido em primeira instância, o levantamento do sequestro somente será possível quando
houver o trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, à luz da Constituição Federal e do
próprio CPP, esse entendimento não pode prosperar. A uma porque a apelação contra sentença
absolutória e o RESE contra a extinção da punil::ilidade não são dotados de efeito suspensivo, o
que significa dizer que tais decisões produzem efeitos de imediato, pouco importando a interposição de recurso.
Em segundo lugar, considerando que a a:•solvição do acusado corresponde à análise de
maior profundidade do que aquela realizada para o deferimento da medida cautelar, não é racional que o sequestro, anteriormente decretado com base em um juízo de cognição sumária de
verossimilhança, venha a prevalecer sobre um t=rovimento posterior, que lhe é contrário e tem
por base uma análise exaurieme. Em outras palavras, como observa Larissa Leite, "por possuir
maior nível de aprofundamento sobre o crime (que constitui a origem ilícita suspeitada quando
do decreto de sequestro), a sentença absolutória é, em si, uma declaração (ainda que provisória)
de inexistência do fumus comissi delicti ". m
Ademais, se o sequestro é uma medida cautelar, traz consigo a nota da acessoriedade, devendo seguir, portanto, a sorte do principal. Lo.~, se o acusado foi absolvido ou se foi declarada
extinta a punibilidade, a medida cautelar deve ser levantada de imediato, independentemente
do trânsito em julgado dessa decisão. Esse me~mo raciocínio também se aplica às hipóteses de
arquivamento do inquérito policial ou rejeição da peça acusatória. 214
De mais a mais, com a reforma processua~ de 2008, o art. 386, parágrafo único, inciso II,
do CPP, passou a dispor que, na sentença absoturória, o juiz ordenará a cessação das medidas
cautelares provisoriamente aplicadas. Logo, es:<e aparente conflito entre o art. 386, parágrafo
único, 11, com o disposto no art. 131, III, amb-:>s do CPP, deve ser resolvido com fundamento
na regra lex posterior derogat legi priori, preponderando o primeiro dispositivo. Por isso, ainda
que se trate de sentença absolutória recorrível, as medidas cautelares eventualmente impostas
durante o curso das investigações ou do processo em primeiro grau de jurisdição deverão ser
revogadas.
Todavia, diante de possível suspensão do Frocesso, deve ser mantido o sequestro. Na dicção
do STJ, "a mera suspensão do processo não constitui causa extintiva da punibilidade, someme
ocorrencfo esta com o pagamento integral do débito tributário. O levamamento do sequestro
e o cancelamento da hipoteca impõem-se co:::no efeitos acessórios da não-incriminação, seja
212
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Medidas patrimoniais de urgência no processo penal: implicações teóricas e práticas. Rio de Janeiro: Editora
Renovar, 2011. p. 360.
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pela absolvição ou pela extinção da punibilidade, sendo que, inexistindo essas causas, não há
óbice para a decretação ou manutenção do sequestro e da hipoteca, que se orientam por regras
e princípios próprios". 215
Destarte, temos que a absolvição do acusado ou a extinção da punibilidade repercutem
de imediato na medida assecuratória do sequestro, que deve ser levantada, seguindo a sorte do
processo principal. Isso, no entanto, não significa dizer que está prejudicado o direito do Estado
de buscar, no cível, a recomposição civil pelos prejuízos causados pelo delito. Afinal, a decisão
que extingue a punibilidade não faz coisa julgada no cível (CPP, art. 67, 11): O mesmo pode ser
dito em relação à sentença absolutória, a depender do motivo da absolvição: se a absolvição do
acusado se der por falta de provas, não estará trancada a via da ação cível; todavia, se o acusado
for absolvido em face do reconhecimento categórico da inexistência do fato delituoso ou por
estar provado não ter ele concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, I e IV), tal decisão
faz coisa julgada na esfera cível. Portanto, apesar de o sequestro penal ter sido levantado em
virtude da absolvição do acusado ou da extinção da punibilidade, ou, ainda, do arquivamento
do inquérito ou da rejeição da peça acusatória, quando tal decisão não fizer coisa julgada no
cível, subsiste a possibilidade de o ofendido buscar o ressarcimento do prejuízo por meio de ação
indenizatória a ser proposta no juízo cível, onde poderá obter êxito no deferimento de uma das
medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil.
4) Procedência dos embargos: apesar do silêncio do art. 131 do CPP acerca do assunto,
é evidente que a procedência dos embargos também acarreta o levantamento do sequestro, seja
porque reconhecido que o bem constrito não fora adquirido pelo acusado com os proventos da
infração penal, seja porque reconhecido que o terceiro comprou o bem sequestrado do acusado,
tendo-o feito de boa-fé. Idêntico raciocínio também se aplica aos embargos do terceiro não
adquirente (CPP, arr. 129). Nesse caso, restará ao ofendido buscar resguardar o ressarcimento
do seu prejuízo mediante a adoção de medidas cautelares patrimoniais contra outros bens do
acusado, valendo-se da inscrição da hipoteca legal (CPP, art. 134) ou do arresto (CPP, art. 137).

28.2.4. Destinação final do sequestro.
Se não ocorrer o levantamento do sequestro no curso do processo penal, sobrevindo sentença condenatória, a medida camelar será absorvida por essa decisão. A propósito, o art. 387,
§ 1°, do CPP, dispõe que, na sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a
manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou outra medida cautelar, semprejuízo do conhecimento da apelação. Portanto, por ocasião da sentença condenatória, incumbe
ao magistrado fazer menção ao destino a ser dado aos bens sequestrados.
Transitada em julgado a sentença condenatória, dispõe o art. 133, caput, do CPP, que o
juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em
leilão público, o que deve ser feito pelo próprio juízo penal. Como o juízo cível não decretou
a constrição, não lhe é permitido interferir na disposição dos bens. De mais a mais, quando
o legislador quer se referir ao juízo cível, sempre o faz de maneira expressa, tal qual ocorre no
art. 143. Ademais, os arts. 122 e 133 do CPP determinam que compete ao Juízo Criminal determinar a realização de hasta pública para a venda de bens sequéstrados ou confiscados nos autos
215
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de ação penal. Consequentemente, também será do juízo penal a competência para processar e
julgar rodos os incidentes posteriores, inclusive aqueles relativos à arrematação. 216
O dinheiro obtido com a venda dos bens será utilizado para o ressarcimento do dano
causado à vitima da infração penal, sendo o restante recolhido aos cofres da União, consoante
disposto no art. 133, parágrafo único. Como se vê, há prioridade de reparação do dano em face
do pagamento da multa, das custas processuais e da realização do confisco. Na mesma linha,
o art. 140 do CPP preceitua que as garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as
despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano
ao ofendido.
Funciona o confisco, portanto, como efeito patrimonial da condenação subsidiário à reparação do dano. De fato, os bens apreendidos ou sequestrados durante a instrução se destinam prioritariamente à reparação do dano e ao cumprimento das penas pecuniárias. Consequentemente,
o confisco dos bens somente ocorrerá quando os bens apreendidos ou sequestrados tiverem valor
maior do que a soma do dano a ser reparado e das penas pecuniárias propriamente ditas.
Na hipótese de a sentença condenatória ter fixado o valor mínimo a título de reparação pelos danos causados pela infração penal (CPP, art. 387, IV, com redação determinada pela Lei n°
11.719/08), uma vez realizada a venda judicial dos bens sequestrados, poderá ser feito o imediato
repasse do valor correspondente à vitima, sem prejuízo de posterior liquidação para apuração do
dano efetivamente sofrido (CPP, art. 63, parágrafo único, in fine).

28.3. Especialização e registro da hipoteca legal. 217
A hipoteca pode ser compreendida como um direito real de garantia instituído sobre imóvel alheio de modo a assegurar uma obrigação de cunho patrimonial, sem que ocorra a transferência da posse do bem gravado para o credor. A hipoteca pode ser: a) convencional, quando
resulta de acordo entre credor e devedor; b) judicial, quando advém do direito do credor que
obteve sentença contra o devedor; c) legal, quando resulta da lei, que a institui em favor de
determinadas pessoas em virtude de situação peculiar em que se encontram, estando sempre
relacionadas a uma dívida eventual, que pode vir a ser reconhecida (ou não).
O art. 1489, inciso III, do Código Civil, confere hipoteca legal ao ofendido, ou aos seus
herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Como se pode ver, objetivando assegurar que o acusado tenha
patrimônio disponível para responder pela indenização do dano causado pela infração penal
e pelo pagamento das custas, o Código Civil institui um direito real de garantia em favor da
vítima, direito este que recai sobre bens imóveis lícitos pertencentes ao acusado, não podendo
atingir patrimônio registrado em nome de terceiros.
Face o disposto no art. 1.489, III, do Código Civil, conclui-se que a hipoteca legal que
recai sobre os imóveis do acusado para satisfação do dano causado pelo delito deriva da própria
lei, independentemente de qualquer requerimento do ofendido ou de seu representante legal.
Portanto, o que o CPP prevê nos arts. 134 e 135 é apenas a possibilidade de o ofendido requerer
216
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perante o juízo penal a especialização e registro da hipoteca legal sobre os imóveis do acusado.
Em outros termos, o que o juiz defere, no âmbito processual penal, não é o direito ou a hipoteca
em si, porque este direito deriva da própria lei - Código Civil, art. 1.489, III -, mas tão somente
a sua especialização e ulterior inscrição no Registro de Imóveis, daí por que tal hipoteca é chamada de hipoteca penal. 218
Logo, a especialização e registro da hipoteca legal disciplinada pelo CPP está condicionada
à existência de regras que explicitamente prevejam o direito real de garantia que se pretende especializar. Daí a importância de se ficar atento ao novo Código Civil, que não contemplou todas
as situações de hipoteca legal previstas anteriormente no Código Civil de 1916.
Especificamente no que interessa ao processo penal, a legislação revogada previa duas hipóteses de cabimento de hipoteca legal. Em seu art. 827, o Código Civil de 1916 conferia hipoteca
legal nas seguintes situações: VI - ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobr~ os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das custas; VII - à Fazenda
Pública Federal, Estadual ou Municipal, sobre os imóveis do delinquente, para o cumprimento
das penas pecuniárias e o pagamento das custas. Por conta dessas duas hipóteses de hipoteca
legal previstas no antigo Código Civil, era correto dizer, então, que a especialização e inscrição
do direito real de garantia no âmbito processual penal podia ser requerida pelo ofendido, para
satisfação do dano causado pelo delito, ou pelo Ministério Público, em defesa dos interesses da
Fazenda Pública, para o cumprimento das penas pecuniárias e o pagamento das custas.
Ocorre que o novo Código Civil não contemplou essas duas hipóteses de hipoteca legal.
No que interessa ao processo penal, a hipoteca legal continua prevista nci Código Civil, porém
é conferida apenas ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para
satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais (art. 1.489, III).
Como se percebe, foi excluído do rol das hipóteses de hipoteca legal a instituição do direito real
de garantia em favor da Fazenda Pública para assegurar o pagamento de multa e outras penas
pecuniárias decorrentes de eventual sentença condenatória transitada em julgado. 219
Diante dessa diminuição das hipóteses de hipoteca legal pelo novo Código Civil, a conclusão evidente é que somente se afigura possível a especialização e inscrição da hipoteca legal em
sede processual penal para a satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas
judiciais, em favor do ofendido ou de seus herdeiros. A nosso ver, não se pode querer objetar
que o art. 140 do CPP continua prevendo que as garantias do ressarcimento do dano alcançarão
também as despesas processuais e as penas pecuniárias. Isso porque o CPP trata exclusivamente
da especialização e inscrição da hipoteca legal, não cabendo a ele definir as hipóteses de reconhecimento desse direito real de garantia.
218
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Como se pode perceber, ao contrário do sequestr·:>, que visa garantir não ~ó a reparação do
dano (CP, art. 91, I), como também o confisco (CP, c.rr. 91, li), a especialização e inscrição da
hipoteca legal destinam-se apenas a assegurar a indenização ao ofendido pelo:; danos causados
pelo delito e o pagamento das despesas judiciais. A inscrição da hipoteca legal não tem, portanto, qualquer finalidade de confisco. Por isso, pode-se dizer que tanto ela quanto o arresto, a ser
estudado na sequência, são medidas assecuratórias fundadas no interesse privado, que têm por
finalidade assegurar a reparação civil do dano causad·:> pelo deliro, em favor d·:> ofendido ou de
seus sucessores.
Daí deriva outra imporcante diferença entre o sequestro e a inscrição da hipoteca legal: diversamente do sequestro, que, desde que os bens sejam encontrados ou se locaLzem no território
nacional, só pode recair sobre aqueles adquiridos pelo 1gente com os proventos :ia infração (CPP,
art. 125), a especialização de hipoteca legal recai sobr~ bens imóveis adquiridos licitamente pelo
acusado, objetivando garantir que o acusado não se desfaça desses bens, inviabilizando a reparação
do dano causado pelo delito. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, "como o arresto (procedimento antecedente à hipoteca legal) visa a constr:ção de bens necessários ao pagamento das
responsabilidades do acusado (reparação do dano, pena pecuniária e custas processuais),
caso venha a ser condenado, pouco importa que eles ,tenham sido adquiridos antes ou
depois da infração penal. Inteligência do artigo 14(1 do Código de Processe Penal. Apenas o
sequestro deve recair sobre os produtos, diretos ou indiretos, do crime, pois seu escopo é o de
propiciar o perdimento desses bens". 220
Pelo fato de recair sobre os bens imóveis obtidos licitamente pelo acusado, a especialização
e inscrição da hipoteca legal deve ser utilizada como medida subsidiária à busca e apreensão e
ao sequestro de bens, visto que a reparação do dano pode ocorrer com a simples restituição do
próprio produto direto do crime, apreendido durante as investigações, ou com o valor apurado
com o leilão dos bens sequestrados. A especializaçãc• e inscrição da hipoteca legal deve funcionar, portanto, como medida de ultima ratio, isto é, deve ser empregada apenas quando as demais
medidas assecuratórias se revelarem insuficientes para garantir a reparação do dano causado
pelo deliro.
Na mesma linha, verificando-se que o ofendidc· já requereu e obteve no :::ível medidas cautelares idôneas a assegurar, de per si, a reparação do dano causado pelo delito, há de ser reconhecida a desnecessidade da constrição patrimonial pleiteada em sede processua: penal.
Apenas o sequestro pode atingir bens de terceiros, desde que existam indícios veementes
da proveniência ilícita dos bens (art. 126 CPP). A inscrição da hipoteca legal e o arresto terão
finalidade idêntica à da penhora civil: assegurar patrimônio lícito do acusado - e apenas deste
- para o paga~1ento de danos do crime e despesas processuais. A inscrição :!e hipoteca legal e
o arresto somente podem atingir bens do acusado, e não bens que se discute possam eventualmente ser do acusado. 221
Portanto, pelo menos em regra, a inscrição d1 hipoteca legal deve recair exclusivamente
sobre bens do acusado. Porém, é plenamente possí·1el que a constrição reca:a sobre imóveis de
220
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pessoa jurídica da qual o acusado figure como sócio proprietário, sobretudo nas hipóteses em
que restar caracterizada confusão patrimonial dos bens particulares do suposto autor do delito e
do ente de ficção. Nessa linha, em caso concrero envolvendo a prática de crimes contra o sistema
financeiro nacional e de lavagem de capitais, concluiu o ST] que, evidenciando-se que dois dos
acusados são sócios de uma empresa (um deles majoritário e controlador), confundindo seus
patrimônios pessoais com o da pessoa jurídica, de cunho familiar (cujo objetivo é justamente
0 de administrar os bens da família), é possível o arresto de seus bens a fim de garantir o pagamento de obrigações pecuniárias em caso de eventual condenação de ambos, posto que, nessa
hipótese, não está o Magistrado ferindo o princípio da pessoalidade da responsabilidade penal,
mas tão-somente resguardando o patrimônio dos acusados para futura execução. 222
De modo semelhante ao sequestro, as restrições consagradas na Lei n° 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, também não são aplicáveis à especialização
Ja hipoteca legal. Isso porque, segundo o art. 3", VI, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade
é oponível em qualquer processo, salvo se movido para execução de sentença penal condenatória
a ressarcimento, indenização ou perdimento de bms. Logo, é plenamente possível a inscrição da
hipoteca legal sobre bem imóvel gravado como bem de família. 223

28.3.1. Momento.
Como visto anteriormente, o art. 134 do CPP dispõe que a hipoteca legal pode ser requerida
em qualquer fase do processo. Perceba-se que há uma impropriedade técnica no preceito em questão, visto que a hipoteca legal deriva do Código Civil (art. 1.489, UI), daí por que não há falar em
requerimento de hipoteca legal. Na verdade, o que o ofendido pode fazer é requerer a especialização
e ulterior inscrição da hipoteca legal junto ao Registro de Imóveis, com o intuiro de garantir o
cumprimento de responsabilidade patrimonial estimada decorrente da infração penal.
A especialização e inscrição da hipoteca legal só podem ser requeridas durante a fase judicial. Portanto, diversamente do sequestro, que pode ser decretado durante o curso das investigações e na fase judicial (CPP, art. 127), a especialização da hipoteca legal só pode ser requerida
pelo interessado no curso do processo penal (CPP, art. 134). E isso por uma razão muito óbvia:
tal medida representa grave constrição ao patrimônio licitamente adquirido pelo acusado, não
sendo razoável seu deferimento antes da deflagração do processo penal. 224
Como existe a possibilidade de demora no início do processo penal, inviabilizando o requerimento de especialização de hipoteca legal, o art. 136 do CPP permite que o arresro do
imóvel seja decretado pelo juiz de início. Esse m-resto prévio a que se refere o art. 136 do CPP
também tem natureza cautelar e funciona como providência liminar a ser decretada pelo juízo
penal antecedendo a inscrição da hipoteca legal. Destarte, como adverte Mirabete, quaisquer
bens imóveis do acusado poderão ser arrestados, para posteriormente ser objeto de especificação
222
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BETE (op. cit. p. 235). Em sentido diverso, Nucci (op. cit. p. 369) entende que a especialização de hipoteca legal
também é cabível durante o inquérito policial.

419

Art. 4°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

e registro, não se confundindo a medida em pauta com o sequestro previsto no art. 125, que se
refere somente aos bens adquiridos com os proventos da infração. 225
De todo modo, levado a efeito esse arresto prévio, na hipótese de o processo de inscrição da
hipoteca legal não ser promovido em até 15 (quinze) dias, dar-se-á a revogação da medida, nos
termos do art. 136, in fine, do CPP.

28.3.2. Pressupostos.
Tratando-se de medida cautelar, a especialização de hipoteca legal também está condicionada à presença do fomus boni iuris e do periculum in mora. Sobre o assunto, a própria lei estabelece a necessidade de certeza da infração e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 134, in fine).
Ao se referir à certeza da infração, o dispositivo deixa entrever que, quanto à existência do
crime em si, não basta um juízo de possibilidade, nem tampouco de probabilidade, devendo o
magistrado estar plenamente convicto de que realmente houve uma infração penal. De seu turno, quanto à autoria (ou participação), a lei exige a presença de indícios suficientes. Novamente,
o termo indício é usado como sinônimo de prova semiplena, isto é, uma prova com menor valor
persuasivo.
Como a inscrição da hipoteca legal só é possível na fase judicial, o Jumus boni iuris a que se
refere o art. 134 do CPP é tido como presumido. Afinal, a falta de justa causa para o exercício da
ação penal é uma das causas de rejeição da peça acusatória (CPP, art. 395, li I). Ora, se houve o
recebimento da denúncia (ou da queixa), presume-se que o juiz vislumbrou a presença de lastro
probatório mínimo para que se possa dar início à persecução penal in iudicio.
Por conseguinte, o que realmente deve ser demonstrado pelo interessado para lograr êxito
na inscrição da hipoteca legal é o periculum in mora. Este pressuposto deve ser evidenciado a
partir de dados concretos que demonstrem que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, esteja o acusado praticando atos de disposição de seu patrimônio com o objetivo de
se tornar insolvente, o que poderia vir a prejudicar o direito do ofendido de conseguir obter a
reparação dos danos causados pela infração penal.

28.3.3. Legitimidade.
Considerando que o objetivo precípuo da inscrição da hipoteca legal é assegurar que o acusado tenha patrimônio disponível para que possa responder pelo prejuízo causado pela infração
penal, é evidente que a legitimidade para requerer a inscrição da hipoteca legal recai sobre o
ofendido (CPP, art. 134), sobre seu representante legal- no caso de incapaz- (CC, art. 1.490),
ou sobre seus herdeiros, no caso de morte (CC, art. 1.489, III).
Sobre a legitimidade para o requerimento de inscrição da hipoteca legal, especial atenção
deve ser dispensada ao art. 142 do CPP, que prevê que cabe ao Ministério Público promover a
especialização de hipoteca legal ou o arresto de bens móveis se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer. O dispositivo deve ser analisado separadamente:
primeiro, quanto à atuação do Parquet para defender interesse da Fazenda Pública; segundo,
em relação à atuação do órgão ministerial como substituto processual em favor de vítima pobre.
225
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Por força da Constituição Federal, passou a ser vedado ao Mir_istério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidade; públicas (CF, art. 129, IX, in fine). Logo, a
nosso juízo, a primeira parte do disposto no art. A2 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal, porquanto não se admite que o Parquet proceda à especialização de hipoteca
legal ou ao arresto ce bens móveis defendendo int.::resses da Fazenda Pública. Se há interesse da
Fazenda, como pode ocorrer, por exemplo, em cr_mes contra a administração pública, a legitimidade para pleitear a decretação das medidas cautelares é da própria Fazenda, por intermédio
da Procuradoria do Município, do Estado ou da Fazenda Nacional, conforme o caso.
Ainda que se entenda que tal preceito fora recepcionado pela Constituição Federal, não
se pode perder de -vista que, com o advemo do :1ovo Código Civil, não há mais previsão de
hipoteca legal em favor da Fazenda Públic;;. sobr~ os imóveis do acusado para o cumprimento
das penas pecuniárias e o pagamento das custas (~evogado art. 827, inciso VII, do Código Civil
de 1916). Especificamente no que interessa ao proo:esso penal, o novo Código Civil previu a possibilidade de hipoteca legal apenas em favor do ofendido ou de seu; herdeiros sobre os imóveis
do acusado, para a satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais
(art. 1.489, Ill).
Diante da exclusão do direito real de garant.a em favor da Fazenda Pública para assegurar
o pagamento de multa e outras penas pecuniári~.c> decorrentes de eventual sentença condenatória
transitada em julgado, o Ministério Público de::::ou de ter legitimidade para promover a especialização e inscrição da hipoteca legal em tàvor da Fazenda Pública, subsistindo sua legitimatio
apenas em favor de vítima pobre, nos termos a seguir analisados.22f
Quanto à possibilidade de requerimento de inscrição da hipoteca legal pelo Ministério
Público como substituto processual em favor de ·dtima pobre, pensamos que o preceito da parte
final do art. 142 é.o CPP deve ser interpretado nos mesmos moldes que o art. 68 do CPP, que
prevê que, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença
condenatória ou a ação civil poderão ser promo·ridas, a seu requerimento, pelo Ministério Público, desde que não haja Defensoria Pública na comarca. 227
226

Nesse sentido: Larissa Leite (op. cit. p. 374-5). Nãc• eobstante, a jurisprudência ainda insiste em entender que
o Ministério Público está legitimado para requerer o arresto e posterior hipoteca legal, visando resguardar
o montante ne·:essário para pagamento de multa. custas e reparação do prejuízo causado. Nesse sentido:
TRF4, ACR 2003.70.00.043884-7, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, DJ 16/08/2006. Na
mesma linha: TRF4, ACR 2003.70.00.045594-8, Séfma Turma, Relatora roi1aria de Fátima Freitas Labarrere,
DJ 21/06/2006. Especificamente em relação à Ja·.•ag?m de capitais, Badaré sustenta que, tendo em conta que
o bem tutelado é a administração da justiça, e con!icerando os prejuízos que esta pode sofrer com a ocultação
dos produtos do crime e a dificuldade para sua ir.ves:igação, não é desarraooado legitimar o Ministério Público
para requerer a especialização e registro da hipote:a legal. (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo
Cruz. Lavagem :!e dinheiro: aspectos penais e proce,uais penais- comentários à Lei 9.613/1998, com os alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora Revista do' Tribunais, 2012. p. 289).
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Com o advento da Constituição Federal, outorgando .30 Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput), e à Defensoria Pública a
orientação jurídica e a defesa, em todos os gcaus. dos necessitados (CF, art 134), houve forte discussão quanto
à recepção do art. 68 do CPP, já que, ao prorrover a ação civil ex de/icto em favor de vítima pobre, o Ministério
Público estaria agindo em nome próprio na defesa de interesse alheio, de natureza patrimonial e, portanto, disponível. Chamêdo a se pronunciar a respeito do assu1to, o Supremo entendeu que o dispositivo seria dotado de
inconstitucionalidade progressiva (ou temporária). cu seja, de modo a viabilizar o direito à assistência jurídica e
judiciária dos necessitados, assegurado pela Constituição Federal de 198E (art. 5Q, LXXIV), enquanto não houvesse a criação de Defensoria Pública na ComarC3 ou no Estado, subsistiria, temporariamente, a legitimidade do
Ministério Público para a ação de ressarcimento E de execução prevista nJ art. 68 do CPP, sendo irrelevante o
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Por fim, deve ser destacado que, ao contrário do sequestro, que pode ser decretado de ofício
pelo juiz durante o curso do processo, a inscrição da hipoteca legal só pode ser levada a efeito
pelo juízo penal diante de requerimento do interessado, haja vista que a medida visa à preservação de interesses patrimoniais de natureza disponível. Outra diferença entre tais medidas assecuratórias é que a inscrição da hipoteca legal não pode ser determinada em face de representação
da autoridade policial.

28.3.4. Procedimento.
A especialização deve ser compreendida como uma estimativa do valor da responsabilidade
civil do agente, assim como uma estimativa do valor do bem ou dos bens designados, sendo que
seu procedimento pode ser subdividido em 4 (quatro) etapas distintas: 1) petição de especialização; 2) nomeação de perito e apresentação de laudo; 3) manifestação das partes; 4) decisão do
juiz (CPP, art. 135, §§ 1° a 5°).
Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, designando e estimando o imóvel (ou imóveis) que terá de ficar especialmente
hipotecado, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento, do valor da responsabilidade e à
avaliação dos bens, nos termos do art. 135, capur, do CPP.
Como a hipoteca legal que recai sobre os imóveis do acusado para satisfação do dano
causado pelo delito deriva da própria lei (CC, art. 1.489, II), subentende-se que não é dado ao
juiz indeferi-la, desde que evidenciada, logicamente, a presença do fumus boni iuris - prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria (ou de participação) - e do periculum in
mora, ou seja, dados concretos que demonstrem a iminência de que o acusado se desfaça de seu
patrimônio durante o curso do processo penal.
Na verdade, cabe ao interessado apenas requerer sua especialização, apontando o imóvel
(ou imóveis) sobre os quais deve recair a constrição. Essa petição deve ser instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabili:lade, com a relação
dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e
com os documentos comprobatórios do domínio (CPP, art. 135, § 1°).
Apresentado o requerimento de especialização, este deve ser autuado em apartado (CPP,
art. 138), evitando-se, assim, desnecessários transtornos ao processo principal. Na sequência,
presentes os pressupostos da medida cautelar pleiteada, o arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados devem ser feitos por perito nomeado pelo juiz, onde
não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo
(CPP, art. 135, § 2°). Todos os imóveis relacionados pelo requerente devem ser avaliados, o que,
de certa forma, possibilita que o juiz verifique se são suficientes para gar<.ntir a reparação do
dano causado pela prática delituosa.
fato de a assistência vir sendo prestada por órgão da Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, constitucionalmente, a defesa daqueles que não possam demandar, contratando diretamente profissional
da advocacia, sem prejuízo do próprio sustento. A propósito, confira-se: STF, Tribunal P1eno, RE 135.328/SP, Rei.
Min. Marco Aurélio, j. 29/06/1994, DJ 20/04/2001. Em sentido semelhante: STF, 1~ TLrma, RE 147.776/SP, Rei.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/05/1998, DJ 19/06/1998, p. 136; STJ, 4~ Turma, REsp 219.815/SP, Rei. Min. Carlos
Fernando Mathias- Juiz Federal convocado do TRF/1~ -, j. 11/11/2008, DJe 24/11/20C8.
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Uma vez realizada a avaliação, deve o juiz ouvir as partes, aí incluído o Ministério Público,
no prazo de dois dias. Diz o art. 135, § 3°, do CPP, que este prazo de 2 (dois) dias correrá em
cartório, o que significa dizer que haverá vista comum às partes. Todavia, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, o ideal é que os prazos não sejam comuns, e sim sucessivos, com
o que se permite que cada parte proceda à retirada dos autos de cartório. Nesse momento, as
partes poderão impugnar o laudo pericial, seja no tocante à avaliação dos bens, seja em relação
à estimativa do dano, podendo, ademais, requerer a realização de outra perícia, sem prejuízo,
ademais, da indicação de assistentes técnicos.
Como o magistrado não fica vinculado ao laudo de avaliação (CPP, art. 182), é plenamente possível que o magistrado faça a correção do arbitramento do valor da responsabilidade, se
acaso o montante lhe parecer excessivo ou deficiente (CPP, art. 135, § 3°). Afinal, verificando
o juiz, por exemplo, que o valor de futura e eventual indenização não é tão elevado, não há
necessidade de se bloquear todo o patrimônio do acusado até o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
A despeito da importância da avaliação dos bens e da estimativa do dano causado pelo
delito, é bom destacar que essa avaliação não é definitiva. De faro, o real prejuízo causado pelo
deliro só será apurado de maneira definitiva em eventual liquidação de sentença condenatória
transitada em julgado perante o juízo cível. Na verdade, essa avaliação dos bens indicados para a
hipoteca legal e a estimativa do prejuízo causado pelo delito, feitas no curso do procedimento de
especialização da hipoteca legal, são importantes apenas para servir como teto para a inscrição
do gravame real, impedindo, assim, que a medida recaia sobre bens mais (ou menos) valiosos
do que realmente se necessita. Não por outro motivo, o próprio CPP estabelece que o valor da
responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo
arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença
condenatória (art. 135, § 5°). 228
Em seguida, por meio de decisão que deve obedecer aos requisitos do art. 381 do CPP, sob
pena de nulidade (CF, art. 93, IX), deve o juiz deve indicar os nomes das partes, identificar o patrimônio de quem foi destacado bem imóvel e em h!Vor de quem o foi, fazendo referência, ademais,
ao total do débito garantido. À evidência, incumbe ao juiz autorizar a inscrição da hipoteca apenas
sobre o imóvel (ou imóveis) necessário (s) à garantia da responsabilidade (CPP, art. 135, § 4o).
Contra a decisão do juiz que determina (ou não) a inscrição da hipoteca legal no Registro
de Imóveis, cabe apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. 229 De todo modo, como essa
apelação não é dotada de efeito suspensivo, é plenamente possível a impetração de mandado de
segurança, ex vi do art. 5°, II, da Lei 11° 12.0!6/09, desde que haja prova documental pré-constiruída acerca do direito líquido e certo.
228

No sentido de que esse arbitramento do valor da responsabilidade do acusado, estimado para a garantia dos
efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória, constitui medida de caráter provisório que somente
repercutirá no seu patrimônio no caso de condenação transitada em julgado: TRF4, ACR 2005.70.00.005045-3,
Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 11/07/2007.

229

A apelação do art. 593, 11, do CPP, será cabível para desconstituir decisão definitiva que impõe cautelar penal típica
-arresto, sequestro ou hipoteca legal-, após procedimento contraditório legal, ou mesmo,_ao fim dos competentes
embargos. Nesse sentido: TRF/4~. RSE 0000495-80.2010.404.7102, Sétima Turma, Relator Marcos Roberto Araujo
dos Santos, D.E. 12/08/2010. No sentido do cabimento da apelação do art. 593, 11, do CPP, para a impugnação do
arresto prévio seguido de especialização da hipoteca legal de bens imóveis, haja vista o caráter definitivo da medida
concedida: STJ, 5~ Turma, REsp 258.167/MA, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 02/05/2002, DJ 10/06/2002.
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Levada a efeito a inscrição da hipoteca legal junto ao Registro de Imóveis com a expedição
de mandado ao oficial competente, isso não significa dizer que o bem tenha se tornado inalienável. Na verdade, pelo menos em tese, continua sendo possível que o acusado venda o bem
imóvel hipotecado. Porém, face a inscrição no Registro de Imóveis, o direito real de garantia
passa a ser oponível erga omnes, gerando para o ofendido o direito de sequela e a excussão da
coisa onerada, para se pagar, preferencialmente. Nesse momento, dar-se-á apenas a inscrição da
indisponibilidade do bem no registro de imóveis, já que a liquidação ocorrerá apenas depois do
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Com a inscrição da hipoteca junto ao registro do imóvel, os autos correspondente; ao procedimento em análise devem permanecer no aguardo da conclusão do processo penal. Havendo
o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, caberá ao ofendido requerer a liquidação da medida junto ao juízo cível.

28.3.5. Defesa.
Ao estudarmos a medida assecuratória do sequestro, vimos que a lei prevê a possibilidade
de oposição de embargos por parte de terceiro estranho à infração penal (CPP, art. 129), do
próprio acusado (CPP, art. 130, I), e de terceiro que comprou a coisa sequestrada do acusado,
tendo-o feito de boa fé (CPP, art. 130, II).
Em sentido diverso, ao tratar da inscrição da hipoteca legal, nada diz o CPP acerca de
instrumentos de defesa que possam vir a ser utilizados pela parte prejudicada. Sem embargo do
aparente silêncio do CPP, há algumas possibilidades:
1) Embargos de terceiro estranho à infração penal: nos mesmos moldes que ocorre no
sequestro, parece-nos ser plenamente possível a oposição de embargos de terceiro, quando atingidos bens, quota-parte ideal ou meação de terceiros, completamente estranhos à relação entre a
vítima e o acusado. Nesse caso, os embargos devem ser opostos com fundamento nos arts. 1.046
e seguintes do CPC (art. 674 do novo CPC); 230
2) Substituição da hipoteca legal por caução: a despeito da presença de rodos os requisitos necessários para a especialização da hipoteca legal, o art. 135, § 6°, do CPP, prevê que, se
o acusado oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor
de sua coração em Bolsa, poderá o juiz deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal.
Interpretação literal do disposto no art. 135, § 6°, pode levar à conclusão (equivocada) de
que essa substituição da hipoteca legal pela caução só poderia ocorrer antes de o juiz proceder
à inscrição do gravame. No entanto, a nosso juízo, não há justificativa razoável para não se autorizar essa mesma substituição ainda que já tenha havido a inscrição da hipoteca legal. Com
efeito, a depender do caso concreto (v.g., substituição da hipoteca legal por caução em dinheiro),
essa substituição pode acabar se revelando muito mais conveniente aos interesses do ofendido.
Diversamente do quanto disposto no art. 1.491 do Código Civil, que prevê que a hipoteca
legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual, recebidos
pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente, o CPP faz referência aos títulos de dívida
230
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No sentido de que eventuais quotistas alheios aos crimes sob apuração poderão discutir a constrição de seus
patrimônios em sede de embargos de terceiros perante o Juizo competente: STJ, 6ª Turma, RMS 23.189/PR, Rei.
Min. Jane Silva, j. 06/02/2009, DJe 02/03/2009.
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pública pelo valor de sua cotação em bolsa, isto é, deve ser levada em consideração a cotação do
dia em que for prestada a caução.
Quanto à obrigatoriedade de se aceitar (ou não) a substituição da hipoteca legal pela caução oferecida pelo acusado, estando os interesses do ofendido devidamente garantidos, não há
qualquer faculdade conferida ao juiz, que se vê, nesse caso, obrigado a deferir a substituição.
3) Oitiva das partes no curso do procedimento de especialização e inscrição da hipoteca legal: segundo o art. 135, § 3°, do CPP, no curso do procedimento de inscrição da constrição, o juiz deve ouvir as partes no prazo de 2 (dois) dias, após a apresentação do laudo pericial.
Essa regra acaba por assegurar o exercício do contraditório ao acusado, que poderá se valer dessa
oportunidade não só para se insurgir contra o valor estimado para a reparação do dano e dos
imóveis, como também para questionar a própria existência dos pressupostos indispensáveis
para a concessão da medida pleiteada.

28.3.6. Finalização.
Uma vez levada a efeito a inscrição da hipoteca legal no Registro de Imóveis, e desde que
não ocorra seu cancelamento (v.g., extinção da punibilidade ou absolvição do acusado), o procedimento incidental permanecerá sobrestado até o trânsito em julgado da decisão no processo
penal a que responde o acusado.
De acordo com o art. 143 do CPP, passando em julgado sentença condenatória, que funciona como título executivo judicial (CPC, art. 475-N, II- art. 515, VI, do novo CPC), os
autos da hipoteca devem ser encaminhados e distribuídos a uma vara cível, aguardando-se as
providências do ofendido. Reside aqui mais uma diferença entre o sequestro e a inscrição da
hipoteca legal. Com efeito, enquanto todo o procedimento referente ao sequestro se dá perante
o juízo penal (CPP, art. 133), a inscrição da hipoteca legal tem início perante o juízo criminal,
mas se encerra no juízo cível, nos 'termos do art. 143 do CPP.
Como a inscrição da hipoteca legal no Registro de Imóveis não tem aptidão, de per si, para
satisfazer o prejuízo causado pela infração penal, caberá ao ofendido tomar as iniciativas perante
o juízo cível para promover a execução do valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração já fixados no próprio decreto condenatório, sem prejuízo da liquidação para apuração
do dano efetivamente sofrido (CPP, arts. 387, IV, e 63, parágrafo único).
Verificada a inadimplência do acusado nos autos da execução, dar-se-á expropriação do
bem imóvel hipotecado, na or.dem preferencial estabelecida no art. 647 do CPC (art. 825 do
novo 'CPC): I - na adjudicação em favor do exequente; II- na alienação por iniciativa particular; III - na alienação em hasta pública; IV- no usufruto de bem móvel ou imóvel.
Nada diz o CPP acerca do prazo que os bens devem permanecer hipotecados até que o
acusado dê início à execução perante o juízo cível. Há quem entenda que o lapso temporal a
ser levado em consideração deve ser buscado por meio de aplicação subsidiária do art. 122 do
CPP, por força do qual os bens hipotecados devem assim permanecer pelo prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Expirado esse
prazo sem qualquer manifestação do ofendido, incumbe ao juiz da vara cível determinar o cancelamento da inscrição da hipoteca legal. A nosso ver, se a liquidação da medida corre perante
o juízo cível, o prazo para o início da execução deve ser buscado na legislação processual civil.
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Assim, caso a execução não seja requerida no prazo de 6 (seis) meses, o juiz mandará arquivar os
autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido do interessado.
Noutro giro, se for proferida sentença absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade,
a hipoteca deve ser cancelada, independentemente do trânsito em julgado (CPP, art. 141). 231
Considerando-se que a medida cautelar tem natureza acessória, seguindo a sorte do principal, e tendo em conta que a finalidade da inscrição da hipoteca legal é garantir o êxito de futura
execução de sentença penal condenatória, se o acusado for absolvido ou se for declarada extinta
a punibilidade, o gravame real firmado sobre o bem imóvel do acusado deve ser cancelado.
Isso, no entanto, não significa dizer que ao acusado estará vedada a possibilidade de buscar
no cível o ressarcimento dos prejuízos causados pelo delito. De fato, como visto anteriormente,
a decisão que declara extinta a punibilidade não impede a propositura da ação indenizatória no
âmbito cível, tal qual disposto no art. 67, Il, do CPP. Raciocínio semelhante se aplica à sentença absolutória, salvo nos casos em que o acusado for absolvido em face do reconhecimento
categórico da inexistência do fato delituoso ou por estar provado não ter ele concorrido para
a infração penal (CPP, art. 386, I e IV), hipótese em que a decisão fará coisa julgada na esfera
cível, inviabilizando a propositura de ação ordinária de indenização.

28.4. Arresto prévio (ou preventivo).
De acordo com o art. 136 do CPP, o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 (quinze:• dias não for promovido o processo de inscrição
da hipoteca legal. Na redação original do CPP, essa medida era equivocadamente denominada
de "sequestro prévio": Felizmente, a Lei n° 11.435/06 substituiu o termo sequestro por arresto.
Como visto no tópico anterior, o procedimento pertinente à inscrição da hipoteca legal é
extremamente complexo e moroso. Apesar de se tratar de medida cautelar, há necessidade de
uma petição inicial, com uma estimativa do prejuízo causado pela infração penal, assim como
uma relação dos imóveis de propriedade do acusado. Depois, haverá a designação de um perito para arbitrar o valor da responsabilidade e avaliar os imóveis indicados. Na sequência, as
partes serão ouvidas, ocasião em que poderão impugnar os valores fixados pelo perito. O juiz,
então, poderá corrigir o valor da responsabilidade, se lhe parecer que o montante é por demais
excessivo ou deficiente, autorizando, enfim, a inscrição da hipoteca apenas sobre o(s) imóvel(is)
necessário(s) à garantia da responsabilidade.
À evidência, ame a complexidade desse procedimento, existe a possibilidade concreta de
que a demora para a inscrição da hipoteca legal possa vir a prejudicar a eficácia da medida cautelar. Daí o motivo pelo qual-o art. 136 do CPP prevê a possibilidade de ser decretado o arresto
do imóvel de início, ou seja, em momento anterior à deflagração do procedimento pertinente à
inscrição da hipoteca legal.

Esse arresto prévio do bem imóvel a que se refere o art. 136 do CPP funciona, portanto,
como uma medida preparatória da inscrição da hipoteca legal, de natureza pré-cautelar, cuja
231
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finalidade é tornar os bens imóveis do acusado inalienáveis durante o lapso temporal necessário
à tramitação do pedido de registro do gravame real. 232
Destarte, como adverte Mirabete, quaisquer bens imóveis do acusado poderão ser arrestados, para posteriormente ser objeto de especificação e registro, não se confundindo a medida ·
em pauta com o sequestro previsto no art. 125, que se refere somente aos bens adquiridos com
os provemos da infração. 233
Não há referência expressa no CPP acerca da legitimidade para requerer o arresto prévio.
Porém, por meio de interpretação sistemática, como se trata de medida que visa acautelar bens
imóveis para futura especialização e registro da hipoteca legal, o ideal é entender que a legitimidade para ambas as medidas é idêntica, abrangendo apenas o ofendido.
Esse arresto prévio deve ser promovido perante o juízo criminal, cabendo ao interessado
convencer o juízo acerca da presença do furnus bani iuris e do periculurn in rnora, com a ressalva
de que, diversamente do procedimento pertinente à inscrição da hipoteca legal, não há necessidade de estimação do dano causado pela infração penal, nem tampouco do valor dos bens
cujo arresto é pleiteado. Como se percebe, o arresto prévio depende dos mesmos pressupostos
necessários para a inscrição da hipoteca legal, aos quais se acrescenta uma urgência excepcional,
caracterizada pelo risco de perda do bem imóvel durante o curso do procedimento de especialização do gravame real.
Apesar de o Código de Processo Penal não ser claro nesse sentido, prevalece o entendimento de que o arresto prévio é cabível na fase investigatória e durante o curso do processo penal,
valendo esse mesmo raciocínio para o arresto subsidiário de bens móveis. O arresto do art. 136
do CPP, justamente por funcionar como uma medida subsidiária em relação à especialização e
registro da hipoteca legal, deve ser cabível na fase investigatória, exatamente o período em que
esta não é cabível. Por isso mesmo, há previsão legal de um prazo de eficácia da medida - 15
(quinze) dias- para que seja promovida a inscrição da hipoteca legal.
Durante o processamento do arresto prévio-, não é cabível a oposição dos embargos de que
cuida o art. 130 do CPP, visto que se trata de instrumento destinado exclusivamente ao sequestro. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a via impugnativa dos embargos, prevista no
art. 130 do CPP, é cabível no caso de o sequestro recair sobre bens imóveis adquiridos com os
proventos da infração, medida constritiva prevista no art. 125 do mesmo diploma processual.
Logo, mostra-se inviável o oferecimento dos embargos previstos no art. 130, I, do CPP, contra
o arresto prévio a que se refere o art. 136 do CPP, que tem natureza de garantia à hipoteca legal
(art. 134 do CPP) e que atinge quaisquer bens imóveis do réu para assegurar posterior especialização e inscrição desses bens. 234
Ademais, em se tratando de decisão inicial de arresto provisório (CPP, art. 136), ainda
pendente de especialização e manifestação das partes, bem como de decisão final definitiva, não
se afigura cabível a interposição de apelação, visto que, por força do art. 593, li, do CPP, tal
recurso só pode ser interposto contra decisões com força de definitivas. 235
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Uma vez deferido o arresto prévio (ou preventivo), o art. 136, in fine, do CPP prevê que, na
hipótese de o processo de inscrição da hipoteca legal não ser promovido em até 15 (quinze) dias,
dar-se-á a revogação da medida. Tendo em conta que o objetivo do arresto prévio é assegurar a
eficácia de ulterior inscrição da hipoteca legal, a desídia do ofendido em levar adiante este procedimento acarretará o cancelamento do gravame de inalienabilidade, restaurando-se o status quo.
Na mesma linha, uma vez levantado o arresto prévio por não ter sido promovido o processo de
registro dentro do prazo de 15 (quinze) dias, o juiz não poderá atender a outro pedido de arresto
prévio à hipoteca legal.

28.5. Arresto subsidiário de bens móveis.
De acordo com o art. 137 do CPP, se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir
de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em
que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.
Este arresto subsidiário de bens móveis previsto no art. 137 do CPP não se confunde com
o arresto prévio a que se refere o art. 136. O arresto prévio do art. 136 do CPP funciona como
medida pré-cautelar incidente apenas sobre bem imóvel, cujo objetivo precípuo é assegurar a
eficácia de ulterior procedimento de inscrição da hipoteca legal. Em sentido diverso, o arresto
subsidiário de bens móveis a que se refere o art. 137 não é destinado a assegurar os imóveis que
serão objeto de hipoteca, assemelhando-se, na verdade, à própria inscrição da hipoteca legal
prevista no art. 134 do CPP, com a ressalva de que, ao contrário dela, recai apenas sobre bens
móveis de origem lícita pertencentes ao acusado. 236 Em síntese, pode-se dizer que o arresto prévio a que se refere o art. 136 do CPP tende a ser substituído pelo registro da hipoteca legal, ao
passo que o arresto subsidiário de bens móveis previsto no art. 137 do CPP será convertido em
penhora na fase de execução.
Além da insuficiência de bens imóveis do acusado, o arresto subsidiário de bens móveis a
que se refere o art. 137 do CPP tem seu deferimento condicionado à demonstração dos mesmos
requisitos afetos à inscrição da hipoteca legal. Ao dizer, na parte final do art. 137, que tal medida
deve ser feita nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis, o legislador quis dizer
que o arresto subsidiário está sujeito aos mesmos pressupostos (fomus boni iuris e periculum in
mora) e às mesmas condições de legitimidade e de oportunidade que o pedido de especialização
e inscrição da hipoteca legal dos imóveis.
Por isso, de modo a evitarmos repetições desnecessárias, fazemos opção por destacar apenas
as diferenças existentes entre a inscrição da hipoteca legal e o arresto subsidiário previsto no
art. 137 do CPP, a saber:
1) Caráter subsidiário (ou residual) em relação à hipoteca legal: o art. 137 do CPP é categórico ao dizer que os bens móveis só poderão ser arrestados se o acusado não possuir bens imóveis
ou os possuir de valor insuficiente. Como se percebe, o arresto do art. 137 do CPP tem natureza
residual, ou seja, só deve ser utilizado se a inscrição da hipoteca legal não for suficiente, por si
236
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só, para resguardar os interesses do ofendido. Daí a razão de ser chamado de arresto subsidiário.
Logo, estimado o prejuízo causado pelo delito em R$ 100.000,00 (cem mil reais), se forem hipotecados bens imóveis do acusado avaliados em R$ 80.000 (oitenta mil reais), é possível que o
saldo descoberto seja resguardado por arresto de bens móveis até o valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
Se comparado com o procedimento pertineme à inscrição da hipoteca legal, temos aqui um
requisito procedimental a mais, na medida em que se exige do autor a demonstração, na inicial
do arresto subsidiário, da impossibilidade de se proceder àquela outra medida, seja porque o
acusado não dispõe de bens imóveis, seja porque o valor dos bens imóveis de que dispõe são
insuficientes para responder pelo prejuízo causado pela infração penal.
Sobre a dificuldade de se comprovar essa insuficiência de bens imóveis registrados em nome
do acusado, a doutrina adverte que "é virtualmente impossível provar que alguém não possui
bens imóveis, pois ele pode possui-los em outro Estado - ou até em outro país. A declaração
de bens, entregue à Receita Federal, nem sempre é completa e, o mais das vezes, é inacessível
ao ofendido pela infração penal. Impor-lhe uma probatio diabólica desse gênero seria absurdo.
Logo, o mais razoável é admitir-se uma mitigação do requisito e entender-se que o requerente
há de provar que o criminoso não possui bens imóveis ou os possui de valor insuficiente, no seu
domicílio. Feita essa prova, com as demais válidas para hipoteca legal, há que se deferir o arresto
subsidiário". 237
2) Depósito ou alienação dos bens fungíveis e facilmente deterioráveis: segundo o art. 137,
§ 1°, do CPP, se os bens móveis arrestados forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis,
proceder-se-á na forma do § 5° do art. 120, dispositivo este que prevê duas possibilidades:
2.1) os bens podem ser entregues em regime de depósito ao próprio acusado ou ser encaminhados a terceiros nomeados pela autoridade judiciária. Como estabelece o art. 139
do CPP, o depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do
processo civil (CPC, arts. 148 a 150- arts. 159 a 161 do novo CPC);
2.2) tratando-se de coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, é possível que os bens
sejam avaliados e levados a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado. Para além
disso, nos mesmos moldes do que ocorre com o sequestro de bens móveis, se possível, a
medida constritiva pode ser registrada em órgãos próprios de registro, tal qual se dá com
veículos automotores, em que a inscrição pode ser feita junto ao Detran.
3) Suscetibilidade de penhora: o art. 137 do CPP prevê que somente poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora. Os bens impenhoráveis estão previstos no art. 649 do
Código Civil.
Nesse ponto, especial atenção deve ser dispensada a uma aparente contradição entre o disposto no art. 137 do CPP e o quanto previsto no art. 3°, VI, da Lei n° 8.009/90. Este último
dispositivo prevê que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível em se tratando de
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
Logo, em se tratando de medidas cautelares patrimoniais que visam assegurar o ressarcimento
237
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do prejuízo causado pelo delito, tais medidas podem recair inclusive sobre o bem de família. No
entanto, ao tratar do arresto dos bens móveis, o art. 137 do CPP foi expresso: não se admite o
arresto de bens móveis insuscetíveis de penhora.
Portanto, diversamente das demais medidas cautelares anteriormente estudadas - sequestro, inscrição da hipoteca legal e arresto prévio-, o arresto a que se refere o art. 137 do CPP não
pode recair sobre bem móvel de família que guarnece a casa (Lei n° 8.009/90, art. 1°, parágrafo
único), porquanto tais objetos são impenhoráveis. 238
4) Fornecimento de recursos para a manutenção do acusado e de sua família: de acordo
com o art. 137, § 2°, do CPP, das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.
Na hipoteca legal, a despeito da inscrição do gravame real no Registro de Imóveis, o acusado mantém a posse do bem imóvel, podendo, portanto, perceber frutos e rendimentos. No
arresto subsidiário a que se refere o art. 137 do CPP, é possível que um terceiro seja nomeado
como depositário dos bens móveis arrestados. Há necessidade, pois, de se contemplar as necessidades mínimas do acusado e de sua família. Daí por que há previ~ão legal autorizando o juiz a
destinar recursos das rendas dos bens móveis arrestados para a subsistência do acusado.
5) Arresto prévio como medida pré-cautelar preparatória do arresto: como visto anteriormente, o art. 136 do CPP refere-se ao arresto prévio de bens imóveis como medida pré-caucelar
destinada a assegurar a eficácia apenas de ulterior inscrição de hipoteca legal. Nada diz acerca
da possibilidade de sua utilização de modo a assegurar a eficácia do arresto previsto no art. 137
do CPP. Não obstante, prevalece o entendimento no sentido de que o arresto prévio do art. 136
do CPP também pode ser utilizado de modo a assegurar a eficácia do arresto de bens móveis
a que se refere o art. 137 do CPP. A uma porque, considerando que o arresto do art. 137 está
submetido ao mesmo procedimento moroso da inscrição da hipoteca legal, sua eficácia também
pode restar comprometida se não houver uma medida pré-cautelar capaz de resguardar os bens
móveis sobre os quais irá recair o ulterior arresto. Em segundo lugar, em se tratando de bens
móveis, ante a maior facilidade de transferência do domínio, que geralmente ocorre por força
de simples tradição, é evidente que o risco de alienação do bem móvel enquanto tramita o procedimento do arresto é bem maior do que aquele atinente à inscrição da hipoteca legal sobre
bens imóveis.
Ademais, convém notar que o próprio art. 137 do CPP, ao cuidar do arresto dos bens
móveis insuscetíveis de penhora, prevê que a medida deve ser executada nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis: Ora, considerando a possibilidade de utilização do arresto
prévio de modo a assegurar a eficácia do registro da hipoteca legal, não há motivo para não se
deferir idêntico instrumento a fim de se tentar inviabilizar que o acusado consiga promover a
alienação prematura e fraudulenta dos bens móveis pretendidos pelo arresto. 239
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28.6. Apreensão.
Apesar de comumente citadas como se fossem uma coisa só - busca e apreensão -, a busca
não se confunde com a apreensão. A busca consiste na diligência cujo objetivo é o de encontrar objetos ou pessoas. A apreensão deve ser tida como medida de constrição, colocando sob
custódia determinado objeto ou pessoa. Não é de todo impossível que ocorra uma busca sem
apreensão, e vice-versa. Deveras, pode restar frustrada uma diligência de busca, não se logrando
êxito na localização do que se procurava. De seu turno, nada impede que uma apreensão seja
realizada sem prévia medida de busca, quando, por exemplo, o objeto é entregue de maneira
voluntária à autoridade policial.
Em sua redação original, o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98 fazia referência expressa à
apreensão e ao sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome,
objeto dos crimes de lavagem de capitais. Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.683/12,
a nova redação do art. 4° deixa de fazer referência a uma medida específica, prevendo apenas a
possibilidade de decretação de medidas assecuratórias.
Como a apreensão não pode ser rotulada como medida cautelar patrimonial propriamente
dita, poder-se-ia pensar que não mais seria possível sua utilização em relação aos crimes de lavagem de capitais. Todavia, na medida em que o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98, faz menção
expressa à possibilidade de incidência dessas medidas assecuratórias sobre os instrumentos e
sobre o produto direto ou indireto dos crimes de lavagem de capitais e da infração antecedente, é evidente que a apreensão continua sendo cabível, visto que é ela a medida adequada para
a apreensão dos instrumentos do crime e de bens móveis que sejam produto direto do crime.
Afinal, esta medida possui dupla finalidade: busca de meios de prova ou apreensão do produto
direto do crime. 240
De mais a mais, apesar de o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98, não mais se referir expressamente acerca da apreensão, é a própria Lei de Lavagem em seu art. 17-A que admite a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal. Logo, é perfeitamente possível a apreensão de bens
móveis que sejam produto direto do crime (CPP, art. 240, § 1°, "b"), que, com o trânsito em
julgado de sentença condenatória, serão atingidos pelos confisco (CP, art. 91, li), como também
instrumentos utilizados para a prática da lavagem de capitais.
De se lembrar que é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com
o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita. A lei enumera como coisas que
podem ser apreendidas: as achadas ou obtidas por meios criminosos; instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; armas de munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; objetos necessários à prova de
infração ou à defesa do acusado; cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
240 A apreensão pode, eventualmente, acarretar a preservação de elementos sensíveis da infração penal. Em certas situações, traz consigo indícios do fato delituoso, muito embora tal fato jamais baste para lhe dar exclusiva
natureza de meio de prova. O apossamento de prova material não lhe esgota a essência, também. A eventual
necessidade de apreender-se, com urgência, coisa ou pessoa, de igual modo, não autoriza, só por isso, classificar a apreensão qual medida cautelar, daí afirmar-se que tem natureza variada. Nesse sentido, segundo
Cleuníce Bastos Pitombo (Do busca e apreensão no processo peno/. 2~ ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 230), a apreensão, no processo penal, apresenta natureza jurídica variada, multifária. A sua
classificação vincula-se à função que se lhe der. Ora é tida como medida cautelar, ora como meio de prova e
outras vezes como instrumento de sua obtenção.
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quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato
(CPP, art. 240, § 1°).
Para que a apreensão seja considerada lícita, há de se ficar atento aos requisitos de cada
modalidade específica:
a) a busca pessoal independe de prévia autorização judicial quando realizada sobre o indivíduo que está sendo preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, assim como na hipótese de cumprimento de mandado de busca domiciliar (CPP, art. 244). A busca por objetos em
interior de veículo de propriedade do investigado fundada no receio de que a pessoa esteja na
posse de material que possa constituir corpo de delito também in depende de prévia autorização
judicial, salvo nos casos em que o veículo é utilizado para moradia, como é o caso de cabines de
caminhão, barcos, tr<'.ilers/41
b) A busca domiciliar está condicionada à observância do art. 5°, XI, da Constituição
Federal, segundo o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
Não há justificativa para o acompanhamento da mídia aos atos de busca e apreensão,
notadamente em tempo real. Portanto, é recomendável que o mandado de busca e apresnão
determine que a polícia se abstenha de convocar a imprensa e observe a discrição necessária no
seu cumprimento. Por mais que, nesse caso, a exposição indevida da intimidade e da vida privada das pessoas não torne o ato viciado e nem acarrete a ilicitude da prova obtida, poderá gerar
indenizações e responsabilidades dos agenres envolvidos. De mais a mais, o cumprimenro dos
mandados em órgãos públicos deve manter a discrição necessária, evitando-se, pelo menos em
regra, o uso de armamento ostensivo.
De se notar que não podem ser apreendidas as coisas e valores adquiridos com os proventos
da infração (produto indireto): a) mediante sucessiva especificação (joias feiras a partir do ouro
subtraído, etc.); b) mediante alienação (dinheiro correspondente à venda da coisa furtada). Diversamente do que se dá com o produto direto do crime (v.g., carro furtado), que pode ser apreendido, o produto indireto da infração penal é passível de sequestro, nos termos dos arts. 125
a 132 do CPP. Assim, enquanto o dinheiro subtraído da vítima pode ser objeto de apreensão, a
motocicleta comprada com essa quantia será objeto de sequestro (CPP, art. 132). Não obstante,
na hipótese de haver indevida apreensão do produto indireto da infração penal, nada impede
que o juiz faça a conversão desta medida em sequestro. 242
Em relação à busca e apreensão em escritório de advocacia (ou mesmo nas hipóteses de escritório residencial, mas desde que o fato delituoso esteja relacionado ao exercício da advocacia),
de acordo com o art. 7°, inciso li, da Lei n° 8.906/94, com redação dada pela Lei n° 11.767/08,
a diligência, além de prévia autorização judicial decretada com base em indícios e materialidade
da prática de crime por parte de advogado, com mandado de busca e apreensão específico e
241

Nesse sentido: STJ, 6~ Turma, HC 216.437/DF, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/9/2012.
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Como o ofendido não é obrigado a ficar com o provento da infração, merecendo receber de volta o dinheiro
que lhe foi tomado, incumbe ao Estado determinar a venda de tais bens, em leilão público, visando à futura
satisfação da parte lesada.
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pormenorizado, também demanda a presença de representante da Ordem dos Advogados do
Brasil.
Nesse caso de busca e apreensão em escritório de advocacia, é vedada a utilização dos documentos, das mídias ç dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos
demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, salvo se tais clientes
também estiverem sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do
mesmo crime que &u causa à quebra da inviolabilidade (Lei n° 8.906/94, art. 7°, §§ 6° e 7°).
Logo, se o agente n~o estava sendo formalmente investigado e o crime então apurado não guardava relação com o crime que deu origem à cautelar de busca e apreensão, devem ser desentranhados os documentos obtidos por meio de busca e apreensão no escritório de seu advogado. 243

É bem verdade que o referido dispositivo, em sua redação original, teve sua eficácia suspensa em decisão cautelar na apreciação da ADI 1.105/DF e ADI 1.127-8/DF. No entanto, retomado o julgamento em 17 de maio de 2006 (informativo n° 427 do Supremo Tribunal Federal),
concluiu-se por sua constitucionalidade, sob o fundamento de que o âmbito material da inviolabilidade não elide o art. 5°, XII, da CF, e que a exigência do acompanhamento da diligência
ficará suplantada, não gerando ilicitude da prova resultante da apreensão, a partir do momento
em que a OAB, instada em caráter confidencial e cientificada com as cautelas próprias, deixar
de indicar o representante. 244
Portanto, mar_dado judicial de busca e apreensão em escritório de advocacia não pode ser
expedido de modo genérico, em aberto, sem objeto definido, mas sim pe forma delimitada,
restrita ou fechada. mesmo sendo o advogado investigado. Com base nesse entendimento, a 2•
Turma do Suprem:J deferiu habeas corpus para declarar a ilicitude de provas apreendidas em
escritório de advocacia, porquanto o endereço anotado no mandado era o da residência do
investigado, dema::1dando a busca e apreensão em escritório de advocacia uma especificidade
muito maior, que não fora observ~da. 245

28. 6.1. Defesas contra a apreensão.
Pelo menos e:n regra, uma vez cumprida a finalidade da apreensão, as coisas apreendidas
devem ser restituídas a quem de direito. Porém, por força de lei, não será possível a restituição
dos objetos apreendidos nas seguintes hipóteses:
243

Nesse contexto: STJ, 6ª Turma, HC 227.799/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/04/2012.
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De acordo com o .enunciado 21 do I Fórum Nadonal dos Juizés Federais Criminais (FONACRIM), "é válida a
busca e apreensão em escritório de advocacia se a OAB, comunicada da diligência, não indica representante
em tempo hábil'. Na denominada Operação "Teniase", foram expedidos sete mandados de busca a serem realizados em escritórios de advocacia, com a determinação de comunicação à OAB, para acompanhar a execução
da ordem .. Às ci1co da manhã, a autoridade policial comunicou à OAB e solicitou a imediata indicação de sete
advogados para acompanhar a execução das ordens, que teriam início às sete horas da manhã do mesmo dia. A
OAB conseguiu ndicar apenas quatro representantes. A autoridade policial, entretanto, cumpriu todos os mandados de busca e apreensão, sendo três realizdas sem o acompanhamento do representante da OAB. Apesar
de nos parecer que a diligência fora realizada nos moldes preconizados pelo STF no julgamento da ADI 1.127,
porquanto hou•Je a comunicação à OAB, que, no entanto, quedou-se inerte quanto à indicação do representante, o TRF da 2ª Região declarou a ilicitude das provas obtidas nos (três) escritórios em que a diligência não foi
acompanhada por representante da OAB: TRF 2ª Região, V Turma, AP 0802119-43.2011.4.02.5101, Rei. Paulo
Espírito Santo, j. 08/05/2012.
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STF, 2• Turma, HC 91.610/BA, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 08/06/2010, DJe 200 21/10/2010.
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a) enquanto interessarem à persecuçáo penal: segundo o art. 118 do CPP, antes de
transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra "processo",
é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal. Exemplificando, se determinada pessoa
foi encontrada morta a tiros no interior de um veículo automotor, que hav:a sido anteriormente furtado, é evidente que a restituição somente será possível ao legítimo proprietário
após a realização do trabalho pericial em busca de vestígios de pólvora, resíduos de sangue,
impressões digitais, etc. Portanto, enquanto for útil à persecução penal, não será possível a
devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja
coisa de posse ilícita.
Apesar de o art. 118 do CPP referir-se ao trânsito em julgado da sentença final, esta sentença
a que se refere o dispositivo não deve ser compreendida necessariamente como sentença de mérito, visto que as decisões interlocutórias com força de definitiva, que põem temo ao processo,
como a impronúncia, também. podem acarretar a devolução das coisas apreendidas. Raciocínio
semelhante também se aplica à decisão declaratória extintiva da punibilidade, arquivamento do
inquérito policial e rejeição da peça acusatória."""

b) instrumentos do crime (instrumenta sceleris), desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito: de acordo com o art. 119
do CPP, os objetos a que se refere o art. 91, II, "a", do CP, ou seja, os instrumentos do crime,
desde que seu fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. não poderão ser
restituídos, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, ressalvado c direito do lesado
ou de terceiro de boa~ fé. 247
Como se percebe, no tocante aos instrumentos do crime, a restituição será vedada apenas
na hipótese de objeto proibido ou que se encontre em situação de ilegalidade no momento da
prática delituosa. Ademais, deve ser respeitado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.
Exemplificando, possamos supor que alguém tenha cometido um crime vdendo-se de uma
arma de fogo, em relação à qual não possuía o devido porte e registro, sendo condenado por
decisão condenatória transitada em julgado. Como a arma estava em situação de ilegalidade à
época do crime, não será possível sua restituição. Noutro giro, se a arma utilizada pelo agente
fora anteriormente subtraída de alguém que tinha o porte e o registro, deve ser respeitado o
direito do terceiro de boa-fé, daí por que é possível a restituição da coisa, a partir do momento
em que não mais interessar à persecução penal. Por fim, se a posse do instrumento utilizado
para a prática do delito não constituir fato iLícito, nada impede que o bem seja restituído,
desde que não mais interesse à persecução penal (v.g., computador utilizado para a prática de
determinado ilícito).
Também não será possível a restituição da coisa, objeto do crime, cujo tàbrico, uso, porte
ou detenção constitua fato ilícito. Por exemplo, as cédulas falsas apreendidas com o agente
não lhe serão restituídas, ainda que absolvido ao final do processo; a ma:onha apreendida
246

Nesse contexto: MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18• ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 224-5.
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Como observa Nucci (op. cit. p. 361), "a expressão crime, constante do art. 91, 11, do Código Penal, admite
interpretação extensiva, abrangendo contravenção penal, como tem interpretado majoritariamente a jurisprudência".
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com o agente não será devolvida aos seus herdeiros, ainda que operada a extinção da punibilidade em virtude da morte no curso da persecução penal.
c) qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática
do fato criminoso: segundo o art. 119 do CPP, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro
de boa-fé, não poderá ser restituído, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, o
produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a
prática do fato delituoso (CP, art. 91, li, "b"). Como se percebe, a vedação à restituição guarda
relação com o produto direto e indireto da infração penal.
Produto direto do crime (producta sceleris) é o resultado imediato da operação delinquencial. São os bens que chegam às mãos do criminoso como resultado direto do crime:
objeto furtado (art. 155, capztt, do CP), dinheiro obtido com a prática da corrupção passiva (art. 317, caput, do CP), ou o dinheiro obtido com a venda da droga (art. 33, caput, da
Lei 11.343/2006). Esse produto direto do crime não pode ser restituído ao autor do faro delituoso em hipótese alguma. No entanto, não interessando mais à persecução penal, e desde
que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante, tais bens podem ser restituídos ao seu
legítimo dono.
Produto indireto ou proveito da infração (jructus sceleris) configura o resultado mediara do
delito, ou seja, trata-se do proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal (e.g., dinheiro obtido com a venda do objeto furtado,
veículos ou imóveis adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas etc.).
De modo a se evitar que o agente venha a se locupletar indevidamente da renda obtida
com a prática delituosa e, levando-se em consideração que tais bens serão objeto de ulterior
confisco, não se afigura possível a restituição do produto direto e indireto da infração penal.
Todavia, diante da ressalva feita pelo próprio art. 119 do CPP, o bem ou valor que constitua
proveito auferido pelo agente com a prática delituosa pode ser restituído ao lesado ou ao terceiro de boa-fé.
d) quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante: interpretando-se a contrario sensu o art. 118 do CPP, conclui-se que as coisas apreendidas que não mais interessarem ao
processo podem ser restituídas ainda durante o curso das investigações, mas desde que não haja
dúvida quanto ao direito do interessado.
Portanto, quando cabível, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo
juiz, mediante termo nos auros, desde que não exista dúvida quanto ao direita do reclamante
(CPP, art. 120, caput). Nesse caso, quando certa a propriedade da coisa apreendida, não interessando mais à persecução penal, será possível a restituição a quem de direiro, sem necessidade de
procedimento incidental em apartado. Legitimados a pedir a restituição da coisa são o próprio
investigado (acusado), a vítima ou terceiro não interessado no deslinde do processo, mas unicamente na devolução de bem que julga lhe pertencer. Restituída a coisa, deve ser lavrado o termo
de restituição, devolução ou entrega.
Havendo dúvidas quanto ao direita do reclamante, ou se a apreensão tiver sido feita em
poder de terceiro de boa-fé (v.g., coisa furtada passaqa a terceiro, que não teria condições de
avaliar a origem do bem), o CPP prevê a possibilidade de instauração de um processo incidental
de modo a solucionar a controvérsia, o qual será objeto de nosso estudo na sequência;

435

Art.4°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

e) sem o comparecimento pessoal do acusado: segundo o art. 60, § 3°, da Lei n°
11.343/06 (Lei de Drogas) e o art. 4°, § 3°, da Lei n° 9.613/98 (Lei de Lavagem de Capitais),
em relação aos bens que tiverem sido apreendidos em razão dos crimes tipificados por tais diplomas legais, nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do
acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos
ou valores.

28.6.2. Destinação das coisas apreendidas não restituídas.
Diz o art. 122 do CPP que, decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgado a sentença condenatória, deverá o juiz decretar, se for o caso, a perda, em favor da União das coisas
apreendidas e insuscetíveis de restituição a que se refere o art. 91, Il, "a" e "b", do Código Penal,
e ordenará que sejam vendidas em leilão público.
Inicialmente, convém destacar que há certas coisas aparentemente ilícitas que podem ser
vendidas em leilão, como alguns tipos de armas que interessam a colecionadores; outras, todavia, como drogas, devem ser incineradas. O dinheiro apurado da venda de bens será recolhido
ao Tesouro Nacional, ressalvado o quantum que couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
Apreendidos instrumentos do crime cuja posse constitua fato ilícito, a consequência também será sua perda em favor da União. Com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, essa perda será automática. A restituição não será possível sequer na hipótese de arquivamento do inquérito policial, extinção da punibilidade ou prolação de decreto absolutório, ex vi
dos arts. 119, 122 e 124 do CPP.
Atente-se que, segundo o art. 124 do CPP, os instrumentos do crime, cuja perda em favor
da União for decretada, e as coisas confiscadas serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.
Na hipótese de as coisas apreendidas não estarem sujeitas ao confisco, se, dentro do prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao
acusado, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes
(CPP, art. 123). Esse mesmo dispositivo é aplicado às hipóteses de arquivamento do inquérito
ou decisão declaratória extintiva da punibilidade.

28.6.3. Procedimento da restituição de coisas apreendidas.
Como visto anteriormente, se a coisa apreendida não mais interessar ao processo, poderá
ser restituída inclusive durante o curso das investigações, desde que não haja dúvidas em relação
ao direito do interessado. Nessa hipótese, o que se tem é um simples pedido, que pode ser formulado perante a autoridade policial, durante as investigações, ou perante o juiz, no curso do
processo penal. Não há necessidade de autuação em apartado.
Esse pedido tem por objeto os instrumentos do crime, o produto do crime e as coisas
destinadas à prova que tenham sido apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal. Em
regra, a restituição deve ser requerida pelo proprietário da coisa. No entanto, o possuidor que
legitimamente a detinha também terá legitimidade para requerê-la, se contra isso não se insurgir
terceiro que se diga proprietário ou possuidor. Nessa categoria podem ser incluídos o investigado ou acusado, o lesado e o terceiro de boa-fé.
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A restituição de coisa apreendida pode ser feita desde a instauração do inquérito policial
- logicamente, dep·:>is da apreensão da coisa -, até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado (CPP, art. 123). Apesar de o art. 118 do CPP dispor que "antes de transitar em julgado
a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo", do que se poderia concluir que a restituição somente pudesse ser requerida até o
trânsiro em julgado, não se pode perder de vista que o art. 121 do CPP demonstra que a
medida pode ser pleiteada mesmo após o trânsito em julgado. Em síntese, aré o rrânsiro em
julgado, será cabível o pedido de restituição, desde que a coisa não mais interesse ao processo.
No entanto, uma vez extinto o feito, caso a coisa apreendida não seja passível de perdimento
(CP, art. 91, li, c/c art. 119 do CPP), não mais haverá interesse na manutenção da apreensão.
Logo, será cabível::.. restituição dentro do Fazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória (CPP, art. 122). Se a restituição não for requerida, ainda que se trate de
coisa cujo uso, por:e ou fabrico seja lícito, haverá a perda em favor da União.
Demonstrando-se que a coisa apreendid~ nã:> mais interessa ao processo, que não se trata
de objeto cuja restituição é vedada (CPP, are. 119), e não havendo dúvidas quanto ao direito do
reclamante, tanto a autoridade policial quanto o juiz poderão deferir a devolução dos objetos.
A título de exemplo, supondo que um veículo automotor tenha sido roubado na cidade de São
Paulo, uma vez efetuada a prisão em flagrante do agente, seguida da apreensão da res, a restituição poderá ser feira de imediato pela própria autoridade policial mediante a apresentação do
certificado de licenciamento e registro do veículo e do documento de identidade do proprietário,
hipótese em que deve ser lavrado o termo de resri:uição.
No entanto, se houver dúvida quanto ao direito do reclamante, a devolução das coisas
apreendidas deve ser solucionada por meio de um procedimento incidental próprio perante o
juízo competente, denominado de restituição de coisas apreendidas (CPP, arts. 118 a 124). Nesse
caso, os objetos ficarão em custódia ou depósito, pelo menos até que a controvérsia seja dirimida
por decisão definitiva.
Como se percebe, diversamente do pedido de restituição anteriormente estudado, esse
incidente de restituição consiste em verdaé.eiro procedimento instaurado perante a autoridade
jurisdicional, com ampla atividade instrutória, cujo objetivo é determinar quem é o verdadeiro dono da coisa. Sua instauração somente é possível a partir de determinação judicial, o
que pode se dar ex o.lficio, ou em virtude de requerimento da autoridade policial, no curso das
invesrigaçóes, ou da própria pessoa interessada, seja durante o inquérito policial, seja durante
o curso do processo.
Esse procedioento incidental de restituição de coisa apreendida a que se refere os arts. 118
a 124 do CPP somente será apreciado por um juízo criminal quando a apreensão de tais objetos
estiver relacionada a algum inquérito policial ou processo penal que vise à apuração de crime ou
contravenção. Logo, em se tratando de apreensão de objeto em virtude do exercício do poder de
polícia do Estado (v.g., apreensão de veículo automotor em fiscalização de trânsito), a competência para apreciar eventu'al pedido de restiru~ção deve recair sobre o juízo cívei.2 48
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Em caso concreto referente à apreensão de animais silvestres apreendidos pela Polfcia Federal concomitante·
mente à atuação administrativa do lhama, ordenada por juízo federal, concluiu o STJ que a competência para
a apreciação do pedido de restituição seria do mesmo juízo que ordenara o cumprimento da diligência, até
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Devidamente autuado em apartado, esse incidente de restituição de coisas apreendidas será
necessário em duas hipóteses:

1) Quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante: nesse caso, o pedido de restituição deve ser autuado em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias
para a prova, hipótese em que o incidente só poderá ser decidido pelo juízo criminal, não
mais pela autoridade policial. Como se pode perceber, esse incidente de restituição surgiu a
partir de um pedido de restituição no qual ficou comtatada dúvida em relação ao direito do
reclamante;
2) Quando as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé: nesse caso, este terceiro de boa-fé será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do
reclamante, tendo um e outro 2 (dois) dias para arrazoar. Aqui, o incidente pode surgir quando
houver controvérsia entre a vítima c o acusado, ou respectivos familiares, e o terceiro que tenha
adquirido o bem de boa-fé.
Em ambas as hipóteses, será sempre ouvido o Ministério Público, nos termos do art. 120,
§ 3°, do CPP. Como a lei não estabelece qualquer distinção, prevalece na doutrina o entendimento de que a oitiva do órgão ministerial é necessária tanto nas hipóteses de mero pedido
de restituição quanto nos casos de instauração de incidente de restituição de coisas apreendidas. 249
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos que a necessidade de oitiva do

Parquet está condicionada apenas às hipóteses em que for instaurado o incidente de restituição
de coisas apreendidas ou quando o pedido de restituição for formulado no curso do processo
penal. Com efeito, se não há qualquer dúvida quanto ao direito do interessado, daí por que a
própria autoridade policial pode proceder à restituição dos bens no curso do inquérito policial,
nos termos do art. 120, caput, do CPP, independentemente de autorização judicial, não vemos
motivo para se exigir prévia manifestação do órgão ministerial.
Uma vez ouvido o Ministério Público, incumbe ao juiz proceder à instrução da causa. Essa
instrução deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, havendo necessidade de oitiva de testemunhas, é evidente que as partes devem ser notificadas para que possam a
acompanhar a colheita da prova testemunhal, sob pena de nulidade. Não se afigura possível que
o juízo criminal, de plano, ou seja, sem prévia instrução da causa, remeta as partes ao cível por
reputar duvidosa a questão atinente à propriedade.
De todo modo, convém ressaltar que, aos olhos dos Tribunais Superiores, devido à simplicidade do procedimento incidental de restituição de coisas apreendidas regulamentado pelo
art. 120, §§ 1° e 2°, não é possível sua utilização quando a complexidade da questão demandar
ampla dilação probatória. Nessa linha, como já se pronunciou a 5a Turma do STJ, caso a complexidade da questão acerca da propriedade de bem a?reendido demande ampla dilação probatória, deve o juízo criminal se abster de decidir o processo incidental de restituição, remetendo
as partes ao Juízo Cível. z5o
mesmo para que tal'magistrado pudesse verificar se os bens seriam (ou não) produto de crimes ambientais:
STJ, 3~ Seção, CC 115.000/MS, Rei. Min. Maria Thereza de l'.ssis Moura, j. 27/04/2011, DJe 30/05/2011.
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Nessa linha: MUCCIO, Hidejalma. Curso de processo penal. 2~ ed. São Paulo: Método, 2011. p. 700.
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STJ, 5~ Turma, REsp 788.301/PA, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 10/09/2009, DJe 28/09/2009.
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Após a instrução sumária do processo incidental, se o juízo criminal estiver convencido
acerca do direito do reclamante, deve ser deferido o pedido de restituição da coisa apreendida.
Todavia, em ambas as situações anteriormente estudadas (duvidoso o direito do reclamante
e apreensão da coisa em poder de terceiro de boa-fé), em caso de subsistir dúvida sobre quem
seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes ao juízo cível, hipótese em que deve ordenar
o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea (CPP, art. 120, § 4°). Nesse caso, o objeto reclamado somente poderá ser liberado
pelo juízo criminal após o trânsito em julgado da decisão na seara cível. 251
Em se tratando de coisas facilmente deterioráveis, assim compreendidas aquelas que podem
ser danificadas, estragadas, arruinadas ou corrompidas pelo decurso do tempo, há duas possibilidades: a) tais objetos devem ser avaliados e levados a leilão público, depositando-se o dinheiro
apurado; b) as coisas apreendidas devem ser entregues ao terceiro que as detinha, se este for
pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.
Ao contrário do sequestro e do arresto subsidiário, que, se adotados no curso do inquérito,
têm sua eficácia temporalmente limitada, cessando caso a denúncia não seja oferecida em 60
(sessenta) dias, no caso do sequestro (CPP, art. 131, 1), e em 15 (quinze) dias, no caso do arresto subsidiário (CPP, art. 136), não há previsão legal de prazo de eficácia para a apreensão.
No entanto, a despeito do silêncio da Lei, a jurisprudência entende que a medida não pode se
prolongar indefinidamente no tempo. Por isso, em caso concreto no qual a apreensão havia sido
realizada há mais de 7 (sete) anos, sem que sequer tivesse havido o oferecimento da denúncia,
concluiu o STJ que esse excesso seria incompatível com o princípio da razoabilidade, daí por
que determinou o levantamento da medida. 252

28.6.4. Recursos cabíveis.
Quanto ao indeferimento do pedido de restituição por parte da autoridade policial, parece-nos ser plenamente cabível a impetração de mandado de segurança pelo prejudicado perante
o juiz de 1a instância, objetivando a restituição do objeto ilegalmente apreendido. Por outro
lado, em se tratando de indevido deferimento de restituição levado a efeito pelo delegado de
polícia (v.g., restituição de coisa que ainda interessa à persecução penal), a solução para o órgão
ministerial será pleitear junto ao juízo a busca e apreensão da coisa, sem prejuízo da utilização
do mandado de segurança, sob o argumento de que tal restituição estaria a prejudicar o direito
líquido e certo do Ministério Público à produção da prova, consectário lógico do direito de ação
penal pública, do qual é titular (CF, art. 129, 1).
Pelo menos expressamente, nada diz a lei acerca do recurso cabível conrra a decisão que
resolve o incidente de restituição de coisas apreendidas, seja quando defere, seja quando indefere o requerimento formulado. Não obstante, é dominante o entendimento segundo o qual o
251

Sobre a competência do juízo cível, Nucci (op. cit. p. 362) destaca que há duas possibilidades: a) juízo cível
comum: quando o conflito ocorrer entre particulares, ambos pleiteando a coisa e dizendo-se proprietários; b)
juízo da Fazenda Pública: quando o conflito for formado entre o pretenso proprietário, particular, e a Fazenda,
que não reconhece a propriedade, crendo que o bem deva permanecer apreendido para assegurar o confisco,
revertendo aos cofres públicos o resultado de sua venda.
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STJ, 5~ Turma, RMS 21.453/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 19/Ô4/2007, DJ 04/06/2007 p. 381. Em sentido semelhante, porém no tocante à duração excessiva de apreensão realizada no curso do processo: STJ, 6~ Turma,
REsp 865.163/CE, Rei. Min. Og Fernandes, j. 02/06/2011, DJe 01/07/2011.
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recurso adequado para impugnar tal decisão é o de apelação. Aplica-se à hipótese o disposto
no art. 593, 11, do CPP, que prevê a apelação como instrumento adequado para a impugnação
de decisões com força de definitivas, proferidas por juiz singular, quando não for possível
a utilização do recurso em sentido estrito. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a
decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se,
assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso
li, do Código de Processo Penal. 253
Tendo em conta a admissibilidade da apelação para impugnação da decisão que resolve a
restituição de coisas apreendidas, e considerando que o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso
previsto em lei (Súmula n° 267 do STF), sempre se entendeu não ser possível a utilização do
writ of mandamus pela parte eventualmente prejudicada por tal decisão.
Não obstante, diante da entrada em vigor da Lei no 12.016/09, que passou a prever que
não se concede mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba
recurso com efeito suspensivo, é hora de se submeter a súmula n° 267 do Supremo a uma
reinterpretação. Em outras palavras, se o art. 5°, li, da Lei n° 12.016/09, dispõe que não se
concede mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo, é de se concluir, a contrario sensu, que será cabível a impetração
de mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial sujeira a recurso, desde que
este não seja dotado de efeito suspensivo, e, portanto, não seja hábil a evitar a ocorrência de
dano irreparável. Destarte, considerando-se que a apelação do art. 593, 11, do CPP, não tem
efeito suspensivo, admite-se a utilização do mandado de segurança contra a decisão judicial
pertinente à restituição de coisa apreendida. 254
Nas hipóteses em que a busca e apreensão funciona como meio de obtenção de prova,
caso a medida seja realizada de maneira ilegal (v.g., busca domiciliar sem prévia autorização judicial e sem que haja flagrante delito no interior da residência), também se admite a
utilização do habeas corpus, mas desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção.
De fato, considerando que diversos documentos podem ser apreendidos em uma eventual
busca domiciliar, subsidiando, posteriormente, um pedido de prisão cautelar, colocando-se em risco a liberdade de locomoção, não se pode descartar a possibilidade de utilização
do remédio heroico do habeas corpus, para fins de reconhecimento da ilicitude da prova,
evitando-se, por consequência, uma prisão ilegal. Nesse caso, uma vez reconhecida a ilegalidade da medida de busca, as coisas ilegalmente apreendidas deverão ser restituídas a
quem de direiro. 255
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STJ, 5~ Turma, RMS 25.043/SP, Rei. Min. Laurita Vaz,j. 27/03/2008, DJe 22/04/2008.

254

É nesse sentido a lição de Norberto Avena: Processo penal esquematizado. 2~ ed. São Paulo: Método, 2010. p. 401.
Ainda segundo o autor (op. cit. p. 402), "quanto à opção por uma e outra via impugnativa, tudo dependerá do
caso concreto: havendo a necessidade de exame aprofundado da prova, deverá a parte optar pela apelação. Caso
contrário, poderá valer-se do mandado de segurança. E quanto à correição parcial? Também não resta proibida,
reservada, porém, às hipóteses de arbitrariedade, ilegalidade do magistrado (error in procedendo}".
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Admitindo a utilização de habeas corpus para a impugnação de busca e apreensão ilegal: STJ, 6~ Turma,
HC 80.632/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18/12/2007, DJ 18/02/2008 p. 69; STJ, 5~ Turma,
REsp 1.079.633/SC, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 03/11/2009, DJe 30/11/2009.
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Lei n!l 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)
Art. 42-A. A alienação antecipada para preservação
de valor de bens sob constrição será decretada
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou por solicitação da parte interessada,
mediante petição autônoma, que será autuada em
apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.
§ 12 O requerimento de alienação deverá conter a

relação de todos os demais bens, com a descrição
e a especificação de cada um deles, e informações
sobre quem os detém e local onde se encontram.
§ 22 O juiz determinará a avaliação dos bens, nos

autos apartados, e intimará o Ministério Público.
§ 32 Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por
sentença, homologará o valor atribuído aos bens
e determinará sejam alienados em leilão ou
pregão, preferencialmente eletrônico, por valor
não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da
avaliação.
§ 42 Realizado o leilão, a quantia apurada será de-

Sem correspondente.

positada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina:
I- nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal:
a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública,
mediante documento adequado para essa finalidade;
b) os depósitos serão repassados pela Caixa
Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e
c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica
Federal ou por instituição financeira pública serão
debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em
subconta de restituição;
11 - nos processos de competência da Justiça dos
Estados:
a) os depósitos serão efetuados em instituição
financeira designada em lei, preferencialmente
pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em
instituição financeira pública da União;
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Lei n2 9.613/98,
{redação dada pela Lei n2 12.683/12)

b) os depósitos serão repassados para a conta
única de cada Estado, na forma da respectiva legis'ação.
§52 Mediante ordem da autoridade judicial, ovalor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será:
I -em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça
do Distrito Federal, incorporado definitivamente
ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patr mônio do Estado respectivo;
11 - em caso de sentença absolutória extintiva de
~ unibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da
conta judiciaL
A instituição financeira depositária manterá
controle dos valores depositados ou devolvidos.

§ 62

§ 12 Serão deduzidos da quantia apurada no leilão

Sem correspondente.

todos os tributos e multas incidentes sobre o bem
alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação,
·.•enham a desonerar bens sob constrição judicial
:laqueies ônus.
§ 82 Feito o depósito a que se refere o § 42 deste

artigo, os autos da alienação serão apensados aos
do processo principal.
§ 9!? Terão apenas efeito devolutivo os recursos

interpostos contra as decisões proferidas no curso
do procedimento previsto neste artigo.
§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença

penal condenatória, o juiz decretará, em favor,
conforme o caso, da União ou do Estado: 1- a perda dos valores depositados na conta remunerada e
da fiança; 11 -a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada
destinação prévia; e
111 - a perda dos bens não reclamados no prazo
de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé.

§ 11. Os bens a que se referem os incisos 11 e 111

do§ 10 deste artigo serão adjudicados ou levados
a leilão, depositando-se o saldo na conta única do
respectivo ente.

I
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Lei nQ 9.613/98
(Redação original)

Lei nQ 9.613/98,
(redação dada pela Lei n!! 12.683/12)

Sem correspondente.

§ 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à
circulação e utilização dos bens colocados sob
o uso e custódia das entidades a que se refere o
caput deste artigo. § 13. Os recursos decorrentes
da alienação antecipada de bens, direitos e valores
oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que
tenham sido objeto de dissimulação e ocultação
nos termos desta Lei permanecem submetidos à
disciplina definida em lei específica.

29. ALIENAÇÃO ANTECIPADA.
A alienação antecipada consiste na venda antecipada de bens (móveis ou imóveis), direitos
ou valores constritos em razão de medida cautelar patrimonial ou que tenham sido apreendidos,
desde que haja risco de perda do valor econômico pelo decurso do tempo.
Há previsão legal de alienação antecipada na Lei de Drogas. De acordo com o art. 62,
caput, da Lei n° 11.343/06, os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados
para a prática dos crimes definidos na Lei de Drogas, após a sua regular apreensão, ficarão sob
custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
de legislação específica. Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens
mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante
petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação
dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para
serem colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência
ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícim de drogas, exclusivamente no interesse dessas
atividades (Lei n° 11.343/06, art. 62, § 4°).
Em sua redação original, nada dizia a Lei n° 9.613/98 quanto à possibilidade de alienação antecipada nos crimes de lavagem de capitais. A despeito do silêncio da Lei, havia quem
entendesse que a alienação antecipada também era possível, aplicando-se o quanto disposto no
art. 120, § 5°, do CPP. Era nesse sentido a lição de José Paulo Balrazar Júnior, para quem se
apresentava possível a alienação antecipada dos bens apreendidos, em especial veículos e aeronaves, porquanto tal medida preserva tanto o interesse público, quanto o do cidadão acusado que
teve o bem apreendido ou sequestrado, uma vez que o valor apurado permanecerá depositado
até o trânsito em julgado da sentença penal. 256
Sempre prevaleceu, todavia, o entendimento no sentido de que não seria possível a alienação antecipada. Isso porque, antes do advento da Lei n° 12.683/12, a própria Lei de Lavagem
256

Baltazar Júnior, José Paulo. Crimes Federais: contra a administraÇão pública, a previdência social, a ordem tributária,

o sistema financeiro nacional, as telecomunicações e as licitações, estelionato, moeda falsa, abuso de autoridade,
tráfico transnacional de drogas, lavagem de dinheiro.
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ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 438.
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de Capitais não previa a alienação antecipada, dispondo em seus arts. 5° e 6° que, quando as
circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, devia nomear pessoa qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores apreendidos ou sequestrados, mediante
termo de compromisso. Nesse contexto, o TRF/1" Região já teve a oportunidade de concluir
que as medidas constritivas previstas na Lei n° 9.613/98 não podem importar, de antemão, a
expropriação dos bens que lhes são objeto, sendo certo que, apenas por ocasião da sentença a
ser proferida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é que se terá a
definição acerca da aplicação, ou não, à hipótese em comento do disposto no art. 91, do CP. 257
Evidentemente, mesmo antes do advento da Lei n° 12.683/12, nas hipóteses em que o
tráfico de drogas figurava como crime antecedente da lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98,
art. 1°, revogado inciso I), era plenamente possível não só a alienação antecipada, como também
a utilização pela autoridade de polícia judiciária de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer
outros meios de transporte apreendidos e/ou sequestrados consistentes em produtos do tráfico
de drogas, com fundamento nos arts. 61 e 62 da Lei 11.343/2006. 258
Inovando em relação à sistemática anterior, a Lei n° 12.683/12 introduziu na Lei de Lavagem de Capitais a possibilidade da alienação antecipada de bens, direitos ou valores constritos
em razão de medida cautelar real ou de bens que tenham sido apreendidos, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para
sua manutenção (Lei n° 9.613/98, art. 4°, § 1°).
Como se percebe, a alienação antecipada só deve ser levada a efeito caso seja necessária para
a preservação dos bens constritos. Por isso, uma depreciação normal em virtude do decurso do
tempo, que não produza uma relevante perda do valor econômico, não autoriza a realização da
alienação antecipada. Do mesmo jeito, mera dificuldade de manutenção do bem, incapaz de
acarretar o comprometimento do seu valor por má ou inadequada condição de conservação,
também não justifica sua venda antecipada.
Com o advento da Lei n° 12.694/12, a alienação antecipada também foi introduzida no
bojo do Código de Processo Penal. 259 De acordo com o art. 144-A do CPP, é possível que o
juiz determine a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem
sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção. Destarte, sua aplicação, doravante, poderá ser feita em relação a todo e qualquer
processo criminal, independentemente da natureza do delito.

29.1. Momento.
Nada diz a Lei n° 9.613/98 acerca do momento da persecuçáo penal em que será possível a alienação antecipada. Evidentemente, esta venda só poderá ser feita em momento posterior ao da efetivação
da medida cautelar real, ou da apreensão, e antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

257 TRF- 1.• Reg., ACR 2007.32.00.000356-3/A, 4.• T., rei. Des. Ítalo Fioravanti SAbo Mendes, DJ 26.09.2007 p. 14.
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Na visão do STJ, é possível a aplicação analógica dos arts. 61 e 62 da Lei 11.343/2006 para admitir a utilização
pelos órgãos públicos de aeronave apreendida no curso da persecução penal de crime não previsto na Lei de
Drogas, sobretudo se presente o interesse público de evitar a deterioração do bem. Nessa linha: STJ, 6• Turma,
REsp 1.420.960/MG, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/2/2015, DJe 2/3/2015.
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Mesmo antes do advento da Lei nº 12.694/12, o art. 120, § 52, do CPP, já dispunha que, na hipótese de apreensão de
coisas facilmente deterioráveis, estas serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado,
ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Aos bens
móveis arrestados fungíveis e facilmente deterioráveis aplica-se o mesmo procedimento (CPP, art. 137, § 1º).
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À primeira vista, diante do silêncio da Lei de Lavagem de Capitais, poder-se-ia concluir
que a alienação antecipada poderia ser realizada a qualquer momento da persecução penal, seja
na fase investigatória, seja durante o curso do processo penal. Não obstante, pensamos que não
se revela razoável que uma medida tão gravosa e irreversível como a alienação antecipada seja
levada adiante ames do início da persecução penal in iudício. Ora, se ainda não há justa causa
para o oferecimento da peça acusatória, como se pode admitir que os bens do acusado que foram
sequestrados, arrestados, hipotecados ou apreendidos, sejam alienados antecipadamente?
A tal conclusão também é possível se chegar até mesmo por meio de uma interpretação sistemática. Explica-se: em seu art. 131, I, o CPP dispõe que o sequestro será levantado se a ação penal
não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias. Por sua vez, o art. 136 do CPP estabelece que o
arresto do imóvel será revogado se o processo de inscrição da hipoteca legal não for promovido
em até 15 (quinze) dias. Como se percebe, o CPP deixa entrever que, em se tratando de medidas
cautelares decretadas durante o curso das investig2ções, sua eficácia está sujeita a certos limites
temporais, pelo menos até o início do processo. L::>go, é de todo desarrazoado admitir medida
tão drástica sem anterior início do processo, até mesmo para que não se corra o risco de haver a
expropriação dos bens durante as investigações, e, depois, o Ministério Público promover o arquivamento do inquérito por ausência de lastro probatório para o oferecimento da denúncia.
De mais a mais, a Lei de Drogas deixa claro que a alienação antecipada só poderá ser
realizada após a instauração do processo penal. Deveras, segundo o art. 62, § 4°, da Lei n°
11.343/06, após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação antecipada dos bens apreendidos.

29.2. Pressupostos.
De acordo com a redação do 'art. 144-A do CPP, o objetivo precípuo da alienação antecipada é a preservação do valor dos bens constritos em vir rude da adoção de medidas cautelares
patrimoniais ou de anterior apreensão. Sempre impirada por este objetivo, a alienação antecipada será possível ms seguintes hipóteses:
a) quando o bem estiver sujeito a qualquer grau de deterioração ou depreciação: deteriorar-se significa pôr-se em mau estado ou em pior condição, tornando-se cada vez mais sem
serventia, danificar-se, estragar-se, apodrecer. Deterioração, portanto, é sinônimo de alteração
para pior, danificação, decomposição, estrago (v.g., veículo importad_o com poucos quilômetros
rodados). De seu turno, depreciação é a re:dução do preço, do valor financeiro de determinado
objeto. 26° Como rodo e qualquer bem está sujeit·:J a certo grau de deterioração com o simples
passar dos anos, o ideal é interpretar esta hipótese de maneira restritiva;
b) quando houver dificuldade para a manutenção do bem constrito: de se lembrar que
a simples dificuldade para a manutenção do bem não autoriza, de per si, a expropriação antecipada. Para além dessa dificuldade, d;ve se demonstrar que a medida é necessária para fins de
preservação do valor dos bens constritos (v.g., helicóptero sequestrado).
260

Dicionário Houaiss da língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 617.
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29.3. Legitimidade.
A Lei n° 9.613/98 dispõe expressamente que a alienação antecipada será decretada pelo
juiz, de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte
interessada (art. 4°-A, com redação dada pela Lei n° 12.683/12).

É de todo evidente que o juiz poderá determinar a alienação antecipada de ofício, sobretudo se lembrarmos que esta venda só poderá ser realizada na fase judicial, momento em que não
há qualquer óbice à atuação ex officio do magistrado. A acusação também interessa a alienação
antecipada, seja para preservar o valor dos bens para ulterior reparação do dano, seja para suportar possível confisco ao final do processo.
Também se revela possível que a parte interessada .;olicite a alienação antecipada. Esta parte
interessada a que se refere o citado dispositivo é toda pessoa que possa ser juridicamente atingida
pela perda do valor patrimonial de bens sob constrição, a saber:
a) próprio acusado: como, em regra, o acusado é o titular do bem sob constrição, não se
pode descartar a possibilidade dele mesmo requerer a expropriação antecipada, até mesmo como
forma de tentar minimizar os danos materiais causados pela depreciação dos bens em virtude do
decurso do tempo, o que, evidentemente, não implica assunção de culpa. Assim o fazendo, caso
seja absolvido ao final do processo, estará preservado o valor qo bem, que permaneceu depositado em instituição financeira, sendo acrescido de remuneração de conta judicial;
b) terceiro interessado: também é possível que um terceiro que teve bem de sua titularidade constrito por medida cautelar patrimonial venha a requerer a alienação antecipada. Por mais
que este terceiro não tenha sido denunciado, como é plenamente possível que seus bens tenham
sofrido constrições patrimoniais- por exemplo, sequestro de bens transferidos a um terceiro de
maneira gratuita-, os longos anos de tramitação do processo podem causar-lhe evidente prejuízo material, de onde se extrai seu interesse em promover a alienação antecipada;
c) ofendido/assistente da acusação: na hipótese de a medida cautelar ter sido requerida
pelo próprio ofendido da infração penal antecedente ou pelo assistente da acusação, deve ser
reconhecida sua legitimidade para requerer a alienação antecipada.

29.4. Procedimento.
O pedido de alienação antecipada deve ser feito por meio de petição. Como se trata de procedimento incidental, deve ser autuado em apartado, para que os autos tramitem separadamente
do processo principal. Deve constar do pedido a individualização e especificação de todos os
bens cuja alienação antecipada se pretende, com a indicação de sua natureza, características,
modelo, etc., devendo ser indicado quem os detém e local onde se encontram.
Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive. moeda estrangeira, títulos,
valores mobikírios ou cheques emitidos tomo orden: de pagamento, embora não seja possível
sua alienação, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional
corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Nesse caso, aplica-se, por
analogia, o quanto disposto no art. 62, §§ 2° e 3°, do CPP.

zo,

Na sequência, dispõe o art. 4°-A, §
da Lei n° 9.613/98, que o juiz determimrá a avaliação dos bens, nos autos apartados,. e intimará o Ministério Público. Apesar de o dispositivo
legal referir-se apenas à intimação do órgão ministerial, é evidente que, em fiel observância ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, a depe::~der do caso concreto, também deverá ser
intimada a "parte interessada" a que se refere o art. 4°-A, caput, da Lei n° 9.613/98, ou seja, o
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acusado, normalmente o titular da coisa, assim como um terceiro interessado e o próprio ofendido, que poderão se insurgir não apenas em relação ao valor da avaliação, como também sobre
0 próprio cabimento (ou não) da alienação antecipada.
Essa avaliação, que pode ser impugnada pelas partes interessadas, é de suma importância. Isso
porque, feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por
sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão,
preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação. 261
Por se tratar de decisão com força de definitiva, a homologação do laudo de avaliação pelo
juiz pode ser impugnada por meio de apelação (CPP, art. 593, li), que não é dotada de efeito
suspensivo (Lei n° 9.613/98, art. 4°-A, § 9°).
Realizado o leilão, serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes (v.g., dívidas de IPVA) sobre o bem alienado (Lei n° 9.613/98, art. 4°-A, § 7°). O montante
restante será, então, depositado em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina:
I- nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal: a) os
depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública,
mediante documento adequado para essa finalidade; b) os depósitos serão repassados pela Caixa
Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro
Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
e c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública
serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição;

li - nos processos de competência da Justiça dos Estados: a) os depósitos serão efetuados
em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na
sua ausência, em instituição financeira pública da União; b) os depósitos serão repassados para
a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação.
De acordo com o art. 4°-A, § 5°, da Lei n° 9.613/98, com redação dada pela Lei n°
12.683/12, após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo, são dois os possíveis
destinos desse valor depositado em juízo:
a) em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e
da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos
processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo;
b) em caso de sentença absolutória ou extintiva de punibilidade, colocado à disposição do
réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial.
Como se percebe, pela letra expressa da Lei n° 9.613/98 (art. 4°-A, § 5°, I), em se tratando
de sentença condenatória com trânsito em julgado, a quantia apurada no leilão será incorporada
ao patrimônio da União ou do respectivo Estado. Esse dispositivo deve ser interpretado com
cerra cautela porquanto, na hipótese de condenação, nem sempre os valores devem ser incorporados ao patrimônio da União ou dos Estados, sob pena de se admitir que os interesse da vítima
e do terceiro de boa-fé sejam colocados em segundo plano.
261

Em sentido um pouco diverso, o procedimento de alienação antecipada regulamentado pelo CPP dispõe que,
pelo menos em regra, os bens devem ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior.
Todavia, não alcançad.o o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez)
dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta
por cento) do estipulado na avaliação judicial (CPP, art. 144-A, § 2º)
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Ora, na hipótese de sequestro, foi visto anteriormente que, ante o disposto no
art. 133, parágrafo único, do CPP, só será recolhido ao Tesouro Nacional o dinheiro
apurado que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Isso significa dizer que, para fins de
reparação do dano causado pelo delito, o ofendido, sendo terceiro de boa-fé, terá preferência
sobre o valor apurado com a alienação antecipada dos bens sequestrados, sendo descabida, nessa
hipótese, a imediata incorporação desse valor ao patrimônio público. Aliás, conquanto não se
refira especificamente aos bens objeto de medidas assecuratórias, ao tratar dos efeitos da condenação, o art. 7°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei n° 12.683112,
estabelece a perda em favor da União ou dos Estados dos bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de capitais, inclusive aqueles utilizados
para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé.
Noutro giro, em se tratando de especialização e registro da hipoteca legal, é ainda mais
patente a necessidade de preservação dos interesses do ofendido. Afinal, em futuro processo de
execução, este registro visa permitir que se possa excutir o bem objeto de hipoteca, assegurando-se
à vítima o valor equivalente para a reparação do prejuízo. Não por outro motivo, o art. 135, § 4°,
do CPP, preceitua que o juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca legal do imóvel ou imóveis
necessários à garantia da responsabilidade. Portanto, caso tenha havido a alienação antecipada de
um bem que tinha sido objeto de anterior registro de hipoteca legal, o montante obtido com a
venda não deve ser convertido em renda para a União, Estado ou Distrito Federal. Antes, deve ser
utilizado em futura execução para fins de satisfação dos interesses da vítima do delito.
Outrossim, na hipótese de sentença absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade, o
valor referente à alienação antecipada deve ser colocado à disposição do acusado, pelo menos em
regra. Todavia, na hipótese de a medida assecuratória ter recaído sobre bem de terceira pessoa, o
valor obtido com a venda antecipada não deve ser devolvido ao acusado, mas sim ao verdadeiro
titular do bem, que dele se viu privado e, portanto, deve receber o respectivo montante, sob pena
de locupletamento ilícito por parte do acusado.
Não se pode confundir o dispositivo constante do § 5°, que versa sobre o destino dos valores obtidos com a alienação antecipada após o trânsito em julgado de sentença condenatória,
absolutória ou extintiva da punibilidade, com o quanto previsto no art. 4°-A, § lO, da Lei n°
9.613/98, que cuida da perda dos bens em caso de condenação transitada em julgado.
Como visto anteriormente, em se tratando de sentença condenatória com trânsito em julgado, dispõe o art. 4°-A, § 5°, inciso I, que o montante obtido com a alienação antecipada já
depositado em conta judicial será definitivamente incorporado ao patrimônio da União ou do
respectivo Estado. Este dispositivo é perfeitamente compatível com o art. 4°-A, § lO, inciso I,
que prevê que, sobrevindo o trânsito em julgado de sentença condenatória, o juiz decretará a
perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança em favor da União ou do Estado. Aliás, no caso de sentença condenatória, este mesmo efeito também está previsto no art. 7°,
inciso I, da Lei n° 9.613/98, com a única diferença de que, nesse caso, independentemente de os
bens terem sido (ou não) submetidos a medidas assecuratórias.
De seu turno, os incisos II e III do § 1O do art. 4°-A, assim como seu § 11, não estão
diretamente relacionados aos valores obtidos com a alienação antecipada. Com efeito, o inciso II refere-se à perda dos bens objeto de medidas assecuratórias que não foram alienados
antecipadamente. Por sua vez, o inciso III refere-se ao bem que foi objeto de medida assecuratória, cujo perdimento, porém, não foi determinado na sentença condenatória, tal
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qual disposto no art. 7°, I, da Lei no 9.613/98 (v.g., bem que o acusado recebeu em virtude
de heraça). Nesta hipótese, se o condenado for o legítimo proprietário da coisa, pode requerer
a restituição do bem no prazo de 90 (noventa) dias. Caso não o faça, haverá o perdimento
do bem, não porque se trata de bem de origem ilícita, mas sim porque não foi reclamado no
prazo legal. 262
Em conclusão, c art. 4°-A, § 1°, da Lei no 9.613/98, prevê que os recursos decorrentes da
alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e
que tenham sido objNo de dissimulação e ocultação permanecem submetidos à disciplina definida em lei específicc.. Consagra-se neste dispositivo a regra básica da hermenêutica segundo a
qual a lei especial deve prevalecer sobre a geral. Portanto, quando a infração penal antecedente
da lavagem de capitais tiver sido o tráfico de drogas, toda disciplina da alienação antecipada será
regulada pela Lei n° 11.343/06, que trata da matéria em seu art. 62.

29.5. Utilização d{)s bens constritos pelos órgãos que atuam na persecução penal.
Durante a tranitação do Projeto de Lei n° 3.443/2008, que deu origem à Lei n°
12.683/12, houve uma tentativa na Câmara dos Deputados de se introduzir a possibilidade
de utilização, pelos órgãos que atuam na persecução penal, dos bens objeto de medidas cautelares, à semelhança do que é previsto na Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06, art. 61, caput).
Ocorre que, na votação em plenário, essa utilização dos bens não foi aprovada, o que significa
dizer que, em relação aos crimes de lavagem de capitais, não se afigura possível a utilização de
bens apreendidos ou objeto de medidas assecuratórias. Por isso, especial atenção deve ser dispensada ao art. 4°-A, § 12, da Lei n° 9.613/98, que dispõe que "o juiz determinará ao registro
público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens
colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo". Ora, a partir
do momento em que a Câmara dos Depurados deixou de aprovar a possibilidade de utilização
dos bens constritos. o referido parágrafo perdeu sua aplicabilidade. Raciocínio semelhante
deve ser aplicado à parte final do art. 4°-A, § 10, inciso II, que se refere à perda dos bens aos
quais não foi dada destinação prévia.

30. AÇÁO CIVIL DE CONFISCO.
No ordenamenw jurídico pátrio, não há previsão legal da ação civil de confisco. Porém,
devido a sua utilizacão cada vez mais comum em outros países, é de fundamental importância
o estudo do tema.
Um dos efeitos genéricos da condenação é o confisco, que consiste na perda em favor da
União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro ,de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde
que consistam em oisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, e
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática do faro criminoso, nos exatos termos do art. 91, inciso II, "a" e "b" do Código
Penal, lembrando q.1e também poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem
no exterior (CP, art. 91, § 1°, incluído pela Lei·no 12.694/12). Como se percebe, o confisco tem
262

Nesse sentido: Bt.DARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais
e processuais pen~is - comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora
Revista dos Triburais, 2012. p. 336.
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dupla finalidade: impedir a difusão de insuuoentos idôneos à prática delituoJsa e vedar que o
produto do crime enriqueça o patrimônio do acusado.
A despeito da grande importância do confisco, ma eficácia é comprometida sobremaneira
pelo fato de ser levado a efei:o apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É bem verdade que o Código de Processo Penal dispõe de medidas assecuratórias que visam
resguardar a eficácia de ulterior confisco - apreensão e sequestro. Porém, como visto anteriormente, nem sempre essas medidas revelar-se-ão eficazes o suficiente para resguardar o imeresse
da União (ou dos Estados) no confisco. Afinal, diame de decisão extintiva d1 punibilidade ou
sentença absolutória, as constrições acima refe;:idas terão que ser canceladas.
Por isso, vários ordenamentos jurídicos estrangeiros já passaram a prever a possibilidade
de uma ação civil de confisco (ação civil de perdimento de bens ou ação ci-til de extinção de
domínio), nos mesmos moldes que a ação civil ex deiicto proposta pelo ofendido no juízo cível,
com a diferença de que esta visa à reparação do dano causado pelo delito, enquanto aquela tem
como objetivo precípuo o confisco dos bens do acusado no âmbito cível.
Esta ação civil de confisco (ou de perdimento) pode ser compreendida, portanto, como
uma ação proposta no juízc cível, cujo objetivo é a formação de um título executivo judicial cível, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com maior celeridade e todas
as garantias de um devido processo legal, pois trata especificamente dos bens, não envolvendo
outras questões do processe· penal típico ou tradicional que geralmente encobrem os problemas
decorrentes dos bens apreendidos. Esta ação tem como pressuposto o desvio ou abuso no exercício do direito de proprieC.ade por quem se encontra na posse ou detenção do bem de origem
ilícita. A origem ilícita contamina a legitimidade sobre o exercício do direi:o de propriedade,
e a ação se volta contra quem tem a posse ou detenção, pouco importando a sua relação com a
origem ilícita e respectiva conduta criminosa. 263
Na visão da doutrina, esse confisco civil "é um processo judicial in rem contra a propriedade,
e não contra o transgressor. O processo é baseado no conceito legal de que a propriedade em si é
culpada do delito de ter sido usada de forma Jegal. !n rem refere-se a qualqu~r processo judicial
contra a propriedade somente, isso determinará o domínio sobre a propriedade. O réu em processo
judicial in rem é a propriedade independente d~ qualquer processo penal tomado contra o proprietário. Decisões in rem afetam todo o mundo, inclusive requerentes desconhecidos". 264
A criação dessa ação

civi~

de confisco traia vários benefícios:

1) permitir a possibilidade de recuperação de ativos em casos de decisões terminativas ou
sentenças absolutórias no Frocesso penal que não fazem coisa julgada no cível, tais como: a) despacho de arquivamento do inquérito (CPP, art. 37, I); b) decisão que julgar extinta a punibilidade (CPP, art. 67, li); c) sentença absolutória q.te decidir que o fato imputado não constitui crime
(CPP, art. 67, Ill, ele art. 386, Ill); d) sentença absolutória na qual restar :leclarado: d.l) não
haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II); d.2) não haver prova de ter o réu concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V); d.3) existir circunstância que isente o réu de pena
(causas excludentes da culpabilidade), ou mesmo se houver fundada dúvida wbre a existência de
263

Uma das metas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é a criação de
uma ação civil de perdimento (ou confisco)- Meta nº 14
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Ferreira, Jean Marcos. Confisco e a perda de bens no direito brasileiro. Campo Grande: [s.n.), 2000. p. 60.
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causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade (CPP, art. 386, VI); d.4) não existir prova
suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII); 265
2) seria possível a obtenção de uma sentença civil condenatória antes da sentença no
processo penal, geralmente mais lemo. Tendo em vista a independência das instâncias, a sentença civil seria plenamente válida e eficaz, ainda que houvesse, em sede criminal, o advento
da prescrição ou a extinção do processo em face da superveniência de outra causa extintiva
da punibilidade;
3) tramitando no cível a ação de confisco, seria possível uma inversão do ônus da prova,
sem que se pudesse cogitar de eventual violação à regra probatória que deriva do princípio da
presunção de inocência (CF/88, art. 5°, LVII). Afinal, este princípio só é aplicável à pessoa do
acusado, não sendo extensivo a seus bens. Logo, não há necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória para que o Poder Público possa confiscar e expropriar o
patrimônio móvel, imóvel, direitos, ações e/ou qualquer bem de valor econômico vinculados a
atividades ilícitas ligadas à criminalidade.
Nesse contexto, Badaró assevera que é plenamente possível uma inversão do ônus da prova
quanto aos efeitos secundários da condenação penal que tenham natureza de sanção civil visando à reparação do dano, já que se trata de questão essencialmente civil, apenas resolvida no âmbito penal por opção técnica do legislador. Logo, seria viável o afastamento da regra probatória
que deriva do princípio da presunção de inocência. Nas palavras do autor, "num sistema em que
vigore a separação total entre a reparação do dano causado pelo crime, a ser decidida, exclusivamente, nas vias cíveis, e a punição pelo delito, julgada na seara penal, seria perfeitamente possível que o legislador estabelecesse uma inversão do ônus da prova, no processo civil no que toca
à reparação do dano causado pelo delito. O fato de haver uma cumulação de pedidos no campo
penal não transforma a reparação civil em sanção penal, mesmo que o dever de reparar o dano
seja considerado efeito secundário da condenação penal. Trata-se de efeito civil da condenação
penal. Assim, não há óbice constitucional a que se estabeleça a inversão do ônus da prova quanto
às medidas destinadas à reparação do dano causado pelo delito". 266
Lei n2 9.613/98
(Redação original)
Art.4. ( ... )

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12}
Art. 42-B. A ordem de prisão de pessoas ou as

medidas assecuratórias de bens, direitos ou vaou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá !ores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o
ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, Ministério Público, quando a sua execução imediaquando a sua execução imediata possa compram- ta puder comprometer as investigações.
eter as investigações.

§ 42 A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão

31. AÇÁO CONTROLADA.
A ação controlada consiste no retardamento da intervenção do aparato estatal, que deve
ocorrer no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal. Cuida-se de
Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues. Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues. Recuperação de ativos provenientes
de lavagem de capitais. Boletim Científico- Escola Superior da Ministério Público da União- ESMPU, ano 5, no
18-19, Brasilia, jan-jun 2006. P. 141·142.
266 Ónus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 368-9.
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importante técnica especial de investigação, prevista expressamente na Lei de Lavagem de
Capitais (art. 4°-B), na Lei de Drogas (art. 53, 11) e na nova Lei das Organizações Criminosas
(arts. 8o e 9o). 267
Consoante disposto no art. 4°-B da Lei n° 9.613/98, com redação determinada pela Lei
n° 12.683/12, é possível que o juiz determine a susp_ensão da ordem de prisão de pessoas ou
das medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores, quando a ·sua execução imediata puder
comprometer as investigações, seja por impedir a identificação de outros criminosos envolvidos
com o esquema de lavagem de capitais, seja por impedir a descoberta de outros bens objeto dos
crimes previstos nesta lei (princípio da oportunidade). O art. 4°-B da Lei n° 9.613/98, acrescentado pela Lei n° 12.683/12, corresponde, grosso modo, ao antigo art. 4°, § 4°. A única diferença
é que o dispositivo antigo referia-se à suspensão "da apreensão e do sequestro", ao passo que o
novel dispositivo faz menção à suspensão das "medidas assecuratórias". Esta mudança era absolutamente necessária pelo fato de o novo art. 4° da Lei n° 9.613/98 passar a admitir a aplicação
de qualquer medida assecuratória, e não mais apenas a apreensão e o sequestro.
Diversamente da Lei n° 11.343/06 e da Lei n° 12.850/13, a Lei n° 9.613/98 silenciou quanto ao adiamento da prisão em flagrante. De fato, ao se referir à suspensão da ordem de prisão
de pessoas, inequivocamente referiu-se à prisão preventiva, eis que a prisão em flagrante não depende de ordem judicial. Assim, para a autoridade policial e seus agentes, a prisão em flagrante
continua figurando como obrigatória nos casos de lavagem de capitais, eis que não abrangida
pelo dispositivo em análise. 268
Nesse momento posterior, ao descobrir os elementos probatórios mais relevantes, a autoridade policial não poderá realizar a prisão em flagrante pelo ato pretérito que foi tolerado
com vista à eficácia da investigação, vez que não mais existirá qualquer das situações de
flagrante do art. 302 do CPP. Nesse sentido, Badaró e Bottini sustentam que não se pode
admitir uma autorização genérica, deixando a autoridade policial com a discricionariedade
plena para cumpri-la quando melhor lhe aprouver, sem qualquer limitação temporal. Por isso,
sugerem que, caso autorizada a suspensão do cumprimento da medida cautelar deferida, caberá ao juiz, atendendo às circunstâncias do caso concreto e, principalmente, ao prognóstico
realizado quanto ao periculum libertatis, definir o prazo máximo pelo qual a medida poderá
deixar de ser cumprida. 269
Apesar de o art. 4°-B da Lei n° 9.613/98 referir-se apenas ao sobrestamento da ordem de
prisão ou das medidas assecuratórias, parece-nos que sua aplicação também pode ser estendida às medidas cautelares diversas da prisão, recentemente introduzidas nos arts. 319 e 320
do Código de Processo Penal pela Lei n° 12.403/11. Afinal, se a própria Lei n° 9.613/98 admite a suspensão do cumprimento da ordem de prisão preventiva, é de todo evidente que essa
267

De modo a evitarmos repetições desnecessárias, remetemos o leitor aos comentários constantes da nova Lei
das Organizações Criminosas.
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No mesmo sentido: MAIA, Rodolfo Tigre (Lavagem de dinheiro - lavagem de ativos provenientes de crime Anotações às disposições criminais da Lei 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 134). Em sentido diverso,
Marco Antônio de Barros sustenta ser possível o retardamento da prisão em flagrante pela autoridade policial

(Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas -com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 250).
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possibilidade também deve ser estendida às dema~s medidas cautelares de natureza pessoal (v.g.,
suspensão do exercício de função pública ou de ati•ridade de natureza econômica ou financeira).
Lei n2 9.613/98
(redação original)

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Art. 52. Quando as circunstâncias o aconselhar-

Art. 52. Quando as circunstâncias o aconselharem,

em, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará
pessoa qualificada para a administração dos bens,
direitos ou valores apreendidos ou sequestrados,
mediante termo de compromisso
Art. 62 O administrador dos bens:
1- fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que
será satisfeita com o produto dos bens objeto da
administração;
11 - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos
realizados.
Parágrafo único. Os atos relativos à administração
dos bens apreendidos ou sequestrados serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que
requererá o que entender cabível.

o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa
tísica ou jurídica qualificada para a administração
dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.
Art. 62 A pessoa responsável pela administração
dos bens:
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz,
q Je será satisfeita com o produto dos bens objeto
d3 administração;
11- prestará, por determinação judicial, informações
p=riódicas da situação dos bens sob sua adminis:ração, bem como explicações e detalhamentos soJre investimentos e reinvestimentos realizados.
~3rágrafo único. Os atos relativos à administração
:los bens sujeitos a medidas assecuratórias serão
levados ao conhecimento do Ministério Público,
c,(.] e requererá o que entender cabível.

32. ADMINISTRAÇÃO DE BENS.
De acordo com o art. 5° da Lei 9.613/98, quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz,
ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração
dos bens, direitos ou valores sujeit~s a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.
Essa administração não retira a propriedade do acusado, mas tão-somente a gestão dos bens,
que é transferida a um órgão auxiliar do juízo, no sentido de maximizar os frutos e rendimentos
decorrentes do bem, atendendo ao interesse particular do acusado, se acaso vier a ser absolvido ao
final do processo, e também ao interesse público d~ manter o valor e os rendimentos dos bens.
Evidentemente, a nomeação de um administrador de bens somente será necessária quando o
proprietário for desapossado desse bem, ou seja, nas hipóteses de sequestro e arresto subsidiário de
bens móveis, quando, devido à necessidade de conservação dos bens constritos, a guarda ou a posse
caberá a um administrador, que deve guardar e co:1servar o bem, sem poder, todaviil, utilizá-lo.
Em se tratando de bens móveis objeto de sequestro, estes deverão ficar sob a responsabilidade
de depositário ou administrador judicial, aplican:k>-se, por analogia, o art. 139 do CPP. Solução
idêntica aplica-se ao arresto subsidiário de bens móveis a que se refere o art. 137 do CPP, no qual
o proprietário deve ser desapossado da coisa que lhe pertence, que fica depositada em mãos de terceiros. A propósito. quando o art. 139 do CPP di5?óe que "o depósito e a administração dos bens
arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil'', subentende-se que tal regime jurídico é o
dos arts. 148 a 150 do CPC (arts. 159 a 161 do no·ro CPC), o que significa dizer que o bem arrestado deve ficar sob a guarda e conservação de depoú:ário ou administrador (CPC, art. 148- art. 159
do novo CPC), que fará jus a uma remuneração por seu trabalho, fixada pelo juiz (CPC, art. 149,
caput- art. 160 do novo CPC), respondendo pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte
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(CPC, art. 150- art. 161 do novo CPC). Especificam::nte em relação ao arresto de bens móveis,
é bom lembrar que, a despeito do desapossamento da coisa, durante o período em que a medida
estiver em vigor, dispõe o art. 137, § 2°, do CPP, que "das rendas dos bens móveis poderão ser
fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família".
De seu turno, a depender da espécie de medida cautelar e do bem sobre o qual recaia, é
possível que o bem permaneça sob a posse de seu titular, que terá o dever de guarda e conservação. É o que ocorre, a tÍtulo de exemplo, na hipótese de sequestro de bens imóveis. Nesse caso,
prevalece o entendimento de que seu titular pode ficar na posse do bem, com as responsabilidades inerentes ao depositário. Levando-se em consideração que o objetivo de proteger o bem
para futura venda em leilão estará resguardado com o registro na matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (CPP, art. 128), evitando que o imóvel seja vendido a terceiros
de boa-fé, uma vez que qualquer certidão extraída do Registro de Imóveis será capaz de atestar
o gravame incidente sobre o bem, não há motivos para se privar seu titular da posse do bem.
Raciocínio semelhante aplica-se ao arresto prévio e à especialização e registro da hipoteca legal,
hipótese em que o proprietário não é desapossado de seu bem imóvel, vez que não há transmissão ao credor hipotecário da posse, da propriedade, nem dos frutos e rendimentos da coisa.
De todo modo, ainda que os bens constritos permaneçam em poder do acusado- sequestro
de bens imóveis, arresto prévio e especialização e registro da hipoteca legal-, a doutrina emende
que é possível a nomeação de administrador em três hipóteses: a) quando houver sério risco de
deterioração dos bens (v.g., não realização de manutenção em um edifício em que funciona um
hotel); b) administração dos bens de modo a reduzir-lhe o valor; c) utilização dos bens para fins
ilícitos (v.g., simulação de locações por valores superfaturados para a lavagem de capitais). 270
Ao dar nova redação ao art. 5° da Lei n° 9.613/98, a Lei no 12.683/12 deixou claro que a administração dos bens pode ser atribuída a pessoas físicas ou jurídicas, a depender da natureza da coisa e
do grau de complexidade da atividade de administração (v.g., administração de um shopping center).
Como não há previsão legal de recurso contra a decisão judicial responsável pela nomeação
do administrador, o insrrumento de impugnação a ser utilizado será o mandado de segurança.
O administrador fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração, devendo prestar, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre
investimentos e reinvestimentos realizados. Esses atos relativos à administração dos bens sujeitos a
medidas assecuratórias devem ser levados ao conhecimento do Ministério Público, que poderá requerer o que entender cabível. Em fiel observância ao contraditório e à ampla defesa, apesar de a Lei
fazer menção apenas à intimação do Ministério Público, parece-nos que essa mesma ciência deve
ser assegurada ao acusado, ao ofendido e a terceiros interessados. Afinal, o titular do bem constrito,
maior interessado na preservação de seu patrimônio, pocierá auxiliar o juiz na identificação de administrações temerárias, contribuindo, assim, para o próprio êxito da medida cautelar.
Vale ressaltar que o andamento do processo criminal não pode ser turbado por essa prestação de contas, razão pela qual deverá ser tratado como mero incidente e, por conseguinte, ser
apreciado e julgado em apenso aos autos do processo principal, como ocorre no processo civil. A
título de exemplo, em determinado caso concreto no qual foram sequestrados mais de dois mil
270
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imóveis, alugados, em construção e até mesmo um shopping center, além de numerário e bens
móveis, como jóias e títulos de crédito, veículo, aeronave, propriedades rurais, hotéis no Brasil
e no exterior, assim se manifestou o Tribunal Regional Federal da I.a Região: "Processo penalMandado de segurança- Pena de perdimento- CP, art. 91, li- Administração dos bens antes
do trânsito em julgado da sentença. 1. O inciso li do art. 91 do CP prevê como efeito genérico
da condenação o confisco dos instrumentos e do produto do crime, dispondo sua perda em favor
da União Federal. 2. Deve o juiz, quando as circunstâncias o aconselharem, antes do trânsito
em julgado da sentença, nomear um administrador para gerenciar os bens declarados perdidos
(Lei 9.613, de 3 de março de 1998, art. 5°). O administrador não pode dispor gratuitamente dos
bens declarados perdidos, sob pena de causar pre,iuízo à União Federal ou ao condenado. 3, Não
pode o juiz, antes do trânsito em julgado da sentença, dispor dos bens confiscados, cedendo-os,
gramitamente, a diversos órgãos públicos federais, estaduais ou autárquicos. 4. Transitada em
julgado a sentença condenatória, os bens declarados perdidos são entregues à União Federal". 271
Lei n2 9.613/98
(redação original)

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12)

CAPÍTULO 111
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

CAPÍTULO 111
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Art. 72 São efeitos da condenação, além dos previs- Art. 72 São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
tos no Código Penal:

1- a perda, em favor da União, dos bens, direitos e I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos
valores objeto de crime previsto nesta Lei, ressal- casos de competência da Justiça Estadual-, de todos
vado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
os bens, direitos e valores relacionados, direta ou in11- a interdição do exercício de cargo ou função pú- diretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei,
blica de qualquer natureza e de diretor, de membro inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, resde conselho de administração ou de gerência das salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do 11 -a interdição do exercício de cargo ou função pútempo da pena privativa de liberdade aplicada.
blica de qualquer natureza e de diretor, de membro
de conselho de administração ou de gerência das
pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do
tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
§ 12 A União e os Estados, no âmbito de suas com-

petências, regulamentarão a forma de destinação
dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido
declarada, assegurada, quanto aos processos de
competência da Justiça Federal, a sua utilização
pelos órgãos federais encarregados da prevenção,
do combate, da ação penal e do julgamento dos
crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos
de competência da Justiça Estadual, a preferência
dos órgãos locais com idêntica função.
§ 22 Os instrumentos do crime sem valor econôm-

ico cuja perda em favor da União ou do Estado for
decretada serão inutilizados ou doados a museu
criminal ou a entidade pública, se houver interesse
na sua conservação.
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33. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.
O art. 7° da Lei n° 9.613/98 cuida dos efeitos da condenação pelo-crime de lavagem de capitais. Antes de procedermos à análise desse dispositivo legal, convém fazermos um breve estudo
das regras atinentes ao tema previstas na Parte Geral do Código Penal.
Os efeitos extrapenais obrigatórios (ou genéricos) estão previstos no art. 91 do Código
Penal e são aplicáveis por força de lei, independentemente de expressa declaração por parte da
autoridade jurisdicional, uma vez que são inerentes à condenação, qualquer que seja a pena imposta (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa). Na verdade, a única condição para
o implemento desses efeitos é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Recebem
essa denominação por serem aplicáveis, em tese, a toda e qualquer condenação criminal. É preciso ponderar, todavia, que sua efetiva aplicação dependerá das características do caso concreto.
Por exemplo, a lei estabelece como efeito genérico da condenação a obrigação de reparar os
danos, o qual só poderá ser aplicado se a conduta do agente provocar algum tipo de dano. Há
delitos que não acarretam qualquer prejuízo ao ofendido, daí por que seria inviável a incidência
desse efeito (v.g., porte ilegal de arma' de fogo). Vejamos, então, quais são esses efeitos:

1) Obrigação de reparar o dano: de acordo com o art. 91, I, do CP, a condenação do
acusado torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Isso significa dizer
que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, esta decisão passa a valer como título
executivo judicial, nos termos do art. 475-N, Il, do CPC (art. 515, VI, do novo CPC). Porém,
apesar de reconhecido o an debeatur, ou seja, a obrigação de indenizar, resta definir o quantum
debeatur (valor da indenização devida), daí por que a vítima (ou seus sucessores), independentemente do ajuizamento de uma ação ordinária de conhecimento, deve promover a liquidação por
artigos e ulterior execução no cível. Com o advento da Lei n° 11.719/08, é possível que, na própria sentença condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387, IV). Trata-se de
norma processual, daí por que tem aplicação imediata às sentenças proferidas após a entrada
em vigor da Lei n° 11.719/08. Afinal, o disposto no art. 387, IV, do CPP, apenas modificou o
momento em que deve ser fixado o mencionado valor. 272
Esta importante mudança permite que, doravante, o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença condenatória transitada em julgado. Esse valor, todavia, não é definitivo para
a vítima. De fato, de acordo com o art. 63, parágrafo único, do CPP, transitada em julgado a
sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV
do art. 387, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente soji-ido.
Esse dever de indenizar pode ser exercido contra os herdeiros do acusado condenado por
sentença irrecorrível, desde que observados os limites do patrimônio transferido. Como se trata
de efeito extrapenal da condenação, não há falar em violação ao princípio da pessoalidade da
pena (CF, art. 5°, XLV).
Outro detalhe importante é que somente pode figurar como legitimado passivo dessa execução civil lastreada na sentença condenatória irrecorrível aquele que figurou como acusado
no processo penal. Na hipótese de a vítima pretender buscar o ressarcimento contra eventual
272
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responsável civil (e não diretamente em face do acusado), deve ingressar com ação de conhecimento no juízo cível, já que os efeitos da coisa julgada penal não podem prejudicar terceiros que
não interviram no feito criminal.
2) Perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (CP, art. 91, II, "a"): deve incidir tão somente sobre
os objetos proibidos ou que se encontrassem em situação de ilegalidade à época do cometimento
do delito, e não sobre quaisquer instrumentos utilizados pelo agente. É sabido que, em regra,
os instrumentos uilizados pelo agente para a prática delituosa (strumenta sceleris) devem ser
apreendidos pela .:.utoridade policial, nos termos do art. 6°, 11, do CPP. Caso não tenham sido
encontrados na cena do crime, é possível que sobre eles recaia posterior busca domiciliar e/ou
pessoal, consoante disposto no art. 240, §§ 1° e 2°, do CPP. Ao final do processo, se a posse de
tais instrumentos :onstituir fato ilícito, deve ocorrer o confisco, nos termos do art. 91, 11, "a", do
CP, ressalvado o direito do lesado (aquele que sofreu o prejuízo material) e do terceiro de boa-fé
(pessoa não vinculada à prática delituosa).
Exemplificar_do, se um crime de latrocínio é cometido com uma arma de fogo, e o agente
não tinha o registro nem tampouco o porte, como se trata de instrumento proibido, é evidente
que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve recair sobre ela a pena de confisco, sendo inviável sua devolução ao agente mesmo depois do cumprimento da pena. 273 Todavia,
se a posse do instrumento utilizado para a prática delituosa não constituir fato ilícito, tal objeto
poderá ser restituído ao agente, inclusive antes do trânsito em julgado, desde que não interesse
mais ao processo. Por fim, deve ser respeitado o direito do terceiro de boa-fé. Logo, se um automóvel furtado for utilizado para o cometimento de um crime, por mais que sua detenção no
momento da prática delituosa configurasse um fato ilícito, não se afigura possível o confisco, já
que o próprio art. 91, 11, "a", do CP, ressalva o direito do terceiro de boa-fé.
3) Perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: refere-se o art. 91, II, do CP, à pena de confisco
incidente sobre o produto direto e indireto do crime.
Por força da Lei n° 12.694112, com vigência em data de 23 de outubro de 2012, foram
acrescidos dois parágrafos ao art. 91 do Código Penal. Doravante, o confisco também poderá
recair sobre bem ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não
forem encontrados ou quando se localizarem no exterior (art. 91, § 1°). Nesse caso, as medidas
assecuratórias pr~vistas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes
do investigado ou acusado para posterior decretação de perda '(CP, art. 91, § 2°).
Esse confisco sobre o produto direto e indireto da infração penal não se confunde com a
perda de bens e valores prevista no art. 43, inciso 11, do CP. O confisco do patrimônio a que
se refere o art. 91, 11, "b", do Código Penal, figura como efeito extrapenal obrigatório de sentença condenató~ia transitada em julgado. Logo, ainda que o condenado venha a falecer após o
273
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trânsito em julgado do decreto condenatório, é plen::uneme possível que haja o confisco de tais
bens. De seu turno, a perda de bens e valores do an. 43, li, do CP, tem natureza jurídica de pena
restritiva de direitos, aplicada em substituição a uma pena privativa de liberdade. Isso significa
dizer que, na hipótese de mom: do condenado apó~ o trânsito em julgado da condenação, mas
antes da perda dos valores, o cumprimento desta pena ficará prejudicado, haja vista o princípio
constitucional da intranscendência da pena, em razá:· do qual "nenhuma pena passará da pessoa
do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser,
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido" (CF, art. 5°, XLV). Além disso, a pena restritiva de perda de bens e valores
tem destinatário diverso- Fundo Penitenciário, e r.áo a União-, além de atingir o patrimônio
lícito do condenado, ao passo que o confisco alcança bens ilícitos.
Superada essa análise da~ regras da Parte Ge~2.l do Código Penal em relação aos efeitos
genéricos da condenação, as quais podem ser aplicacG.s subsidiariamente ao crime de lavagem de
capitais, é de todo importante destacar as peculiaridades trazidas pelo art. 7° da Lei n° 9.613/98.
Ao contrário do Código Penal (CP, art. 91. I[), que prevê o confisco em favor exclusivamente da União, o art. 7", incim I, da Lei n° 9.613/98, com redação dada peh Lei n° 12.683/12
prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de
competência da Justiça Estadual -, de todos os ber.s, direit~s e valores relacionados, direta ou
indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar
a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Nos mesmos moldes que o
art. 91, li, do Código Penal, c.Jida-se de efeito genér.co da condenação, sendo irrelevante o fato
de não haver menção expressa no bojo da sentença, ficando sua aplicação condicionada apenas
ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
Como o art. 7°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, faz referência a todos os bens, direitos e valores
relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de capitais, esta perda
recai não apenas sobre aquilo que se ganha com a lavagem, mas também sobre todo o capital
oriundo da infração penal antecedente. Em se tratan::lo de mescla de bens, o ideal é concluir que
apenas a parte maculada será objeto de perda, já que apenas esta parcela pode ser considerada
objeto da lavagem.
Especial atenção deve ser dispensada à perda dos valores usados para prestar fiança, prevista
na parte final do art. 7°, I, da Lei n° 9.613/98. Perceba-se que, ao contrário do que ocorre no
regime normal do Código de Processo Penal, que prevê a perda da totalidade do valor dado
em fiança, se o acusado for condenado e não se apresentar para cumprir a pena (art. 344), e a
perda da metade do valor dado em fiança, no caso de seu quebramento (art. 343), a nova regra
firmada pela Lei n° 12.683/12 em relação aos crimes de lavagem decapitai> prevê a perda do
valor dado em fiança como um efeito da condena;:~o, independentemente de o acusadô ter ou
não quebrado a fiança ou de ter se apresentado ou deixado de se apresentar para cumprir a pena.
Outro efeito da condena-;:ão previsto na Lei d~ Lavagem de Capitais é a interdição do exercício do cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de Conselho de
Administração ou de gerência das pessoas jurídica~ referidas no art. 9°, pelo dobro do tempo
da pena privativa de liberdade aplicada (Lei n° 9.613/98" art. 7°, li). Divesamente do efeito
anterior, cuida-se de penalidade acessória e facultativa, razão pela qual deve ser motivadamente
declarada na sentença, produzindo efeitos apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
458

LEI N° 9.613/98- LAVAGEM DE DINHEIRO

Art. 8°

Tendo em conta o teor do art. 12 do CP, segundo o qual as regras gerais do Código Penal
aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso, e,
levando-se em consideração que a condenação por lavagem importa a interdição do exercício
de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, e
não a perda definitiva do cargo ou função pública, consoante disposto no art. 92, I, do CP,
forçoso é concluir que tal preceito não se aplica às condenações pela prática de lavagem de
capitais. No entanto, os demais efeitos previstos pelo Código Penal que não colidam com a
lei especial podem ser determinados pelo juiz, tais como a perda do mandato eletivo quando
aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos termos do art. 92, I,
"b", do CP, ou a perda dos instrumentos do crime caso suja posse seja ilícita, tal qual disposto
no art. 91, II, "a", do CP. 274
Lei n2 9.613/98
(Redação original)

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

DOS BENS, DIREITOS OU VALORES
ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO
ESTRANGEIRO

DOS BENS, DIREITOS OU VALORES
ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO
ESTRANGEIRO

Art. 82 O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional
e por solicitação de autoridade estrangeira competente, a apreensão ou o sequestro de bens,
direitos ou valores oriundos de crimes descritos
no art. 12, praticados no estrangeiro.

Art. 82 O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional
e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores oriundos de crimes descritos
no art. 12 praticados no estrangeiro.

§ 12 Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade
solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.

§ 12 Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade
solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.

§ 22 Na falta de tratado ou convenção, os bens, , § 22 Na falta de tratado ou convenção, os bens,
direitos ou valores apreendidos ou seqüestra- : direitos ou valores privados sujeitos a medidos por solicitação de autoridade estrangeira das assecuratórias por solicitação de autoricompetente ou os recursos provenientes da dade estrangeira competente ou os recursos
sua alienação serão repartidos entre o Estado provenientes da sua alienação serão repartidos
requerente e o Brasil, na proporção de metade, entre o Estado requerente e o Brasil, na proressalvado o direito do lesado ou de terceiro de porção de metade, ressalvado o direito do lesaboa-fé.
do ou de terceiro de boa-fé.

34. COLABORAÇÃO INTERNACIONAL E RECIPROCIDADE.
Existindo tratado ou convenção internacional, a autoridade jurisdicional brasileira
pode colaborar com autoridade estrangeira competente, no sentido de determinar medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1°
da Lei n° 9.613/98 praticados no estrangeiro. Para tanto, impõe-se carta rogatória, a ser
cumprida pela Seção Judiciária da Justiça Federal onde estiver o bem, após a concessão de
274

Em sentido diverso, Badaró e Bottini {op. cit. p. 171;, entendem que a previsão expressa do art. 72, 11, da Lei n2
9.613/98, não afasta a possibilidade de perda do cargo ou função pública quando for aplicada pena privativa de
liberdade por tempo superior a 4 anos.
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exequatur pelo Superior Tribunal de]ustiça (CF, art. 105, I, i, com redação determinada
pela EC 45/2004). Devem ser apresentados, também, elementos probatórios indiciadores de
que os ativos perseguidos originam-se de determinada infração penal, e não de um mero
ilícito civil ou administrativo, e que tenham sido objeto de lavagem cometida no território
do estado requerente.
O § 1° do art. 8° consagra a regra da reciprocidade, no sentido de que, mesmo que não
haja tratado ou convenção internacional, será possível a colaboração com autoridade estrangeira
quando o governo do país prometer reciprocidade ao Brasil. 275
Por fim, se acaso não houver tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores indisponibilizados por meio das medidas cautelares previstas no art. 4° da Lei 9.613/98 ou os
recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil,
na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Nesse caso,
em se tratando de efeito da sentença condenatória, afigura-se indispensável a homologação da
sentença condenatória estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, confirmando a origem
ilícita dos bens anteriormente apreendidos.
lei n!! 9.613/98
(Redação original)

lei n!! 9.613/98,
(redação dada pela Lei n!! 12.683/12)

CAPÍTULO V
DAS PESSOAS SUJEITAS À LEI

CAPÍTULO V
DAS PESSOAS SUJEITAS
AO MECANISMO DE CONTROLE

Art. 9!! Sujeitam-se às obrigações referidas nos

arts. 10 e 11 as pessoas jurídicas que tenham, em
caráter permanente ou eventual, como atividade
principal ou acessória, cumulativamente ou não:
1- a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional
ou estrangeira;

li - a compra e venda de moeda estrangeira ou
ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;

275

460

Art. 9!!. Sujeitam-se às obrigações referidas nos

arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como
atividade principal ou acessória, cumulativamente
ou não:
I- a captação, intermediação e aplicação de recur-

sos financeiros de terceiros, em moeda nacional
ou estrangeira;
11 - a compra e venda de moeda estrangeira ou
ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;

Como observa Mendroni, "o Brasil firmou acordo com alguns países, denominado Mutual Legal Assistance
Treaty (MLAT). Pelas suas disposições, o representante do Ministério Público pode, por exemplo, enviar uma
solicitação de 'quebra de sigilo bancário' diretamente ao Promotor de Justiça dos EUA, instruindo o pedido
com documentos pertinentes, e o Promotor estrangeiro poderá peticionar diretamente ao Juiz para que determine a quebra requerida. O sistema é mais eficiente do que através do sistema tradicional de envio de Cartas
Rogatórias, as quais devem necessariamente vencer mais etapas, gerando maior gasto de tempo. A tendência
é que os países firmem mais acordos de forma a viabilizar a celeridade do atendimento dos pedidos, sempre de
mútuo interesse. O país que atende agilmente ao outro, pode ser o que lhe solicitará em outra oportunidade.
Os acordos de cooperação jurídica vigentes que prevêem pedido de assistência jurídica são: Colômbia: Acordo
de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal; Estados Unidos: Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal; França: Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal; Itália: Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal; Mercosul: Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais
(MERCOSUL) (Protocolo de San Luis); Peru: Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal; Portugal: Tratado
de Auxílio Mútuo em Matéria Penal. Fonte: Ministério da Justiça". (Mendroni, Marcelo Batlouni. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 28.)
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Lei n!! 9.613/98
(Reda·;ão original)

Lei n2 9.613/98,
(redação dada pela Lei n2 12.683/12)

111 -a custódia, emissão, distribuição, liqüidação,
negociação, intermediação ou administração de
títulos ou valores mobiliários.

111 - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação,

n=gociação, intermediação ou administração de
títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único.
obrigações:

P<:rágrafo único.
obrigações:

Sujeitam-se

às

mesmas

1- as bolsas de valo·es e bolsas de mercadorias
ou futuros;
11 -as seguradoras, as corretoras de seguros e as
entidades de previdência complementar ou de
capitalização;
111- as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens
ou serviços;
IV- as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou :quivalente, que permita a
transferência de fundos;

v -as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomente comercial (factoring);
VI - as sociedades que efetuem distribuição de
dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, m:rcadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método
assemelhado;
VIl - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das
atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
Vlll - as demais entidades cujo funcionamento
dependa de autorização de órgão regulador dos
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de
seguros;
IX - as pessoas fís cas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, que oj)erem no Brasil como agen:es,
dirigentes, procurêdoras, comissionárias ou por
qualquer forma representem interesses de ente
estrangeiro que e:r:erça qualquer das atividades
referidas neste artigo;
X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades
de promoção imobiliária ou compra e venda de
imóveis;

Sujeitam-se

às

mesmas

I -as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias
ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado;
11 -as seguradoras, as corretoras de seguros e as
entidades de previdência complementar ou de
capitalização;

Jll - as administradoras de cartões de credenciarrento ou cartões de crédito, bem como as adminisJ:radoras de consórcios para aquisição de bens
o J serviços;
II' - as administradoras ou empresas que se utili!em de cartão ou qualquer outro meio eletrôni0), magnético ou equivalente, que permita a
transferência de fundos;
-as empresas de arrendamento mercantil (leasang) e as de fomento comercial (factoring);

'J

'il - as sociedades que efetuem distribuição de
.::inheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mer·::adorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método
:ssemelhado;
VIl - as filiais ou representações de entes es-

trangeiros que exerçam no Brasil qualquer das
atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
VIII - as demais entidades cujo funcionamento
dependa de autorização de órgão regulador dos
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de
seguros;
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
-:strangeiras, que operem no Brasil como agentes,
dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por
:Jualquer forma representem interesses de ente
estrangeiro que exerça qualquer das atividades
referidas neste artigo;
X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam
atividades de promoção imobiliária ou compra e
venda de imóveis;
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XI- as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de
arte e antiguidades.

XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de
arte e antigüidades.

XII -as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exerça 11
atividades que envolvam grande volume de r:cursos em espécie. (Incluído pela Lei nº 10.701,
de 9.7.2003)

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos
em espécie;
XIII- as juntas comerciais e os registros públicos;
XIV- as pessoas físicas ou jurídicas que prestem,
mesmo que eventualmente, serviços de assessoriõ, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamenta ou assistência, de qualquer natureza, em
operações:
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações socie:árias de qualquer natureza;
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou
outros ativos;
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de
poupança, investimento ou de valores mobiliários;
d) de criação, exploração ou gestão de saciedades de qualquer natureza, fundações, fundos
fid,Jciários ou estruturas análogas;
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou
artísticas profissionais;
XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na
promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou
eventos similares;
XVI -as empresas de transporte e guarda devaIores;
XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou
an mal ou intermedeiem a sua comercialização; e
XVlll- as dependências no exterior das entidades
mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz
no Brasil, relativamente a residentes no País.
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(Redação original)

Art.10

Lei n2 9.613/98,
(redàção dada pela Lei ne 12.683/12)

CAPÍTULO VI
DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES
E MANUTENÇÃO DE REGISTROS

CAPÍTULO VI
DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9!!:

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
1 _identificarão seus clientes e manterão cadastro
atualizado, nos termos de instruções emanadas

I -identificarão seus clientes e manterão cadastro
atualizado, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes;

das autoridades competentes;

11- manterão registro de toda transação em moeda

11- manterão registro de toda transação em moeda
nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo
passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e
nos termos de instruções por esta expedidas;

nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo
passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e
nos termos de instruções por esta expedidas;
111- deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao
disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;

111 - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão
judicial competente, as requisições formuladas
pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processarão em segredo de justiça.

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro
atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na
falta deste, no Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles
estabelecidas;

§ 1!! Na hipótese de o cliente constituir-se em

pessoa jurídica, a identificação referida no inciso
1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas
autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.

V- deverão atender às requisições formuladas pelo
Coaf na periodicidade, forma e condições por ele ese li deste artigo deverão ser conservados durante o
tabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da
período mínimo de cinco anos a partir do encerralei, o sigilo das informações prestadas.
mento da conta ou da conclusão da transação, pra§ 12 Na hipótese de o cliente constituir-se em peszo este que poderá ser ampliado pela autoridade
soa jurídica, a identificação referida no inciso I deste
competente.
artigo deverá abranger as pessoas físicas autoriza§ 3!! O registro referido no inciso 11 deste artigo ' das a representá-la, bem como seus proprietários.
1
será efetuado também quando a pessoa física ou § 2!! Os cadastros e registros referidos nos incisos I
jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em , e 11 deste artigo deverão ser conservados durante o
um mesmo mês-calendário, operações com uma · período mínimo de cinco anos a partir do encerramesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em mento da conta ou da conclusão da transação, prazo
seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela au- , este que poderá ser ampliado pela autoridade comtoridade competente.
petente.

§ 2!! Os cadastros e registros referidos nos incisos I

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e
clientes de instituições financeiras, bem como de
seus procuradores. (Incluído pela Lei nº 10.701,
de 9.7.2003)

§ 3!! O registro referido no inciso li deste artigo será

efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um
mesmo mês-calendário, operações com uma mes, ma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu
: conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.
'1

Art. 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas
e clientes de instituições financeiras, bem como de
seus procuradores. (Incluído pela Lei n!! 10.701,
de 9.7.2003)
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(Redação original) .-

Lei n!! 9.613/98,
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CAPITULO Vil
DA COMUNICAÇÃO
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

CAPfTULOVII
DA COMUNICAÇÃO
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9!!:

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9!!:

I - dispensarão especial atenção às operações ·, I - dispensarão especial atenção às operações
que, nos termos de instruções emanadas das
que, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes, possam constituir-se
autoridades competentes, possam constituir-se
em sérios indícios dos crimes previstos nesta
em sérios indícios dos crimes previstos nesta
Lei, ou com eles relacionar-se;
Lei, ou com eles relacionar-se;
11 - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se
li - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos
de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e
clusive àquela à qual se refira a informação, no
quatro horas, às autoridades competentes:
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta
a) todas as transações constantes do inciso 11
ou realização:
do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para
a) de todas as transações referidas no inciso 11
esse fim, pela mesma autoridade e na forma e
do art. 10, acompanhadas da identificação de
condições por ela estabelecidas, devendo ser
que trata o inciso I do mencionado artigo; e
juntada a identificação a que se refere o incib) das operações referidas no inciso I;
so I do mesmo artigo; (Redação dada pela Lei
nº 10.701, de 9.7.2003)
111 -deverão comunicar ao órgão regulador ou
b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo.

1!! As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele
prevista.

§

§ 2!! As comunicações de boa-fé, feitas na forma

prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.
§ 3!! As pessoas para as quais não exista órgão

próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações mencionadas neste artigo ao Conselho
de Controle das Atividades Financeiras- COAF e
na forma por ele estabelecida.

fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao
Coaf, na periodicidade, forma e condições por
eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem
comunicadas nos termos do inciso 11.
§ 1º As autoridades competentes,

nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele
prevista.
§ 2!! As comunicações de boa-fé, feitas na forma

prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.
§ 3º O Coaf disponibilizará as comunicações re-

cebidas com base no inciso 11 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou
fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9º.
Art. 11-A. As transferências internacionais e os

saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos,
limites, prazos e condições fixados pelo Banco
Central do Brasil.
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Art.13

Lei n2 9.613/98
(Redação original)

Lei n!! 9.613/98,
(redação dada pela Lei n!! 12.683/12)

CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9!!, bem como
aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10
e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9!!, bem como
aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10
e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
I- advertência;

I -advertência;

11 -multa pecuniária variável, de um por cento até
o dobro do valor da operação, ou até duzentos por
cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda,
multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

111- inabilitação temporária, pelo prazo de até dez

li- multa pecuniária variável não superior:
a) ao dobro do valor da operação;
b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou
c) ao valor de R$ 20.000.000,00;

anos, para o exercício do cargo de administrador
das pessoas jurídicas referidas no art. 9!!;

111 - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez
anos, para o exercício do cargo de administrador das
pessoas jurídicas referidas no art. 9!!;

IV- cassação da autorização para operação ou funcionamento.

IV - cassação ou suspensão da autorização para o
exercício de atividade, operação ou funcionamento.

§ 12 A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e 11 do art. 10.

§ 12 A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas
nos incisos I e 11 do art. 10.

§ 22 A multa será aplicada sempre que as pessoas
referidas no art. 9!!, por negligência ou dolo:

I- deixarem de sanar as irregularidades objeto de
advertência, no prazo assinalado pela autoridade
competente;

11- não realizarem a identificação ou' o registro previstos nos incisos I e 11 do art. 10;

§ 22 A multa será aplicada sempre que as pessoas
referidas no art. 92, por culpa ou dolo:
1 - deixarem de sanar as irregularidades objeto de
advertência, no prazo assinalado pela autoridade
competente;

111 - deixarem de atender, no prazo, a requisição
formulada nos termos do inciso 111 do art. 10.:
IV- descumprirem a vedação ou deixarem de fazer

11 - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do
art. 10;
111 _ deixarem de atender, no prazo estabelecido,
a requisição formulada nos termos do inciso V do
art. 10;

a comunicação a que se refere 0 art. 11.
§ 32 A inabilitação temporária será aplicada quan-

IV_ descumprirem a vedação ou deixarem de fazer
a comunicação a que se refere o art. 11.

do forem verificadas infrações graves quanto ao
cumprimento das obrigações constantes desta Lei
ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente ca:acterizada em transgressões anterior-

§ 32 A inabilitação temporária será aplicada quan-

do forem verificadas infrações graves quanto ao
cumprimento das obrigações c~mstantes desta Lei
ou quando ocorrer reincidência específica, devid-

mente pumdas com multa.
I a mente caracterizada em transgressões anterior§ 4!! A cassação da autorização será aplicada nos ' mente punidas com multa.
casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 111 § 42 A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriordo caput deste artigo.
mente punidas com a pena prevista no inciso 111 do
Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções
caput deste artigo.
previstas neste Capítulo será regulado por decreto,
Art. 13. O procedimento para a aplicação das
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
sanções previstas neste Capítulo será regulado por
decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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Lei n!! 9.613/98
(Redação original)

Lei n!! 9.613/98,
(redação tlada pela Lei n!! 12;683/12)

CAPITULO IX
DO CONSELHO DE CONTROLE
DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

CAPITULO IX
DO CONSELHO DE CONTROLE
DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF, com a finalidade de disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber, exa.minar e
identificar as ocorrências suspeitas de atividades
ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber, examinar e
identificar as ocorrências suspeitas de atividades
ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

§ 12 As instruções referidas no art. 10 destinadas
às pessoas mencionadas no art. 9!!, para as quais
não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador,
serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para
esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a
aplicação das sanções enumeradas no art. 12.
§ 22 O COAF deverá, ainda, coordenar e propor
mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes
no combate à ocultação ou dissimulação de bens,
direitos e valores.
§ 32 O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais
bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em
atividades suspeitas. (Incluído pela Lei n 2 10.701,
de 9.7.2003}

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos
cabíveis, quando concluir pela existência de crimes
previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.
Art. 16. O COAF será composto por servidores
públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro
de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da
Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da
Receita Federal, de órgão de inteligência do Poder
Executivo, do Departamento de Polícia Federal, do
Ministério das Relações Exteriores e da Controladoria-Geral da União, atendendo, nesses quatro
últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado. (Redação dada pela Lei n!! 10.683,
de 28.5.2003)
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§ 12 As instruções referidas no art. 10 destinadas
às pessoas mencionadas no art. 9!!, para as quais

não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador,
serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para
esses casos, a definição das pessoas abrangidas e
a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.
§ 22 O COAF deverá, ainda, coordenar e propor
mecanismos de cooperação e de troca de informaçõE-s que viabilizem ações rápidas e eficientes
no combate à ocultação ou dissimulação de bens,
direitcs e valores.
§ 32 O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais
bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em
atividades suspeitas. (Incluído pela Lei n!! 10.701,
de 9.7.2003}

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competen:es para a instauração dos procedimentos
cabíveis, quando concluir pela existência de crimes
previ~tos nesta Lei, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.
Art. 16. O Coaf será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro
de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil,
da Comissão de Valores Mobiliários, da Superinten :Jência de Seguros Privados, da Procuradoria-Gera I da Fazenda Nacional, da Secretaria da
Recerta Federal do Brasil, da Agência Brasileira de
mteli~ência do Ministério das Relações Exteriores,
do M~nistér;o da Justiça, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério.da Previdência Social e
da Controladoria-Geral da União, atendendo à indicação dos respectivos Ministros de Estado.
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Art. 17

lei n2 9.613/98
(Redação original)

lei n2 9.613/98,
(redação dada pela lei n2 12.683/12)

§ 12 O Presidente do Conselho será nomeado pelo

§ 12 O Presidente do Conselho será nomeado pelo

Presidente da República, por indicação do Ministro
de Estado da Fazenda.

Presidente da República, por indicação do Ministro
de Estado da Fazenda.

§ 22 Das decisões do COAF relativas às aplicações

§ 22 Das decisões do COAF relativas às aplicações

de penas administrativas caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

de penas administrativas caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do
Poder Executivo.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do
Poder Executivo.

35. DAS PESSOAS SUJEITAS À LEI No 9.613/98.
Uma persecução penal eficiente da lavagem de capitais exige, obrigatoriamente, uma perfeita interação entre três subsistemas: a) prevenção: composto pelos denominados sujeitos obrigados (Lei n° 9.613/98, art. 9°) e pelos órgãos de inteligência financeira, especialmente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); b) repressão ou persecução: composto pela
Polícia e pelo Ministério Público; c) recuperação de ativos: tarefa desempenhada pelo Ministério
Público e por órgãos do Poder Executivo, nocadamente o Departamento de Recuperação de
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).
Em relação ao subsistema da prevenção, tendo em conta que o processo de lavagem de capitais envolve, obrigatoriamente, a movimentação de bens, valores ou direitos, estabeleceram-se
mecanismos de controle dos registros de operações consideradas suspeitas. Determinou a Lei n°
9.613/98, então, em seu art. 9. 0 , as espécies de atividades sujeitas à fiscalização permanente por
parte da correspondente pessoa jurídica ou física, que se vê obrigada a comunicar ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a relação de operações suspeitas, de forma a
viabilizar uma investigação mais detalhada.
A maior parte dos encargos é dirigida às pessoas jurídicas que mantenham atividades ligadas aos sistemas financeiros e econômicos, compelindo-as a identificar seus clientes, manter
registros das operações com eles realizadas e comunicar reservadamente as transações suspeitas
que ultrapassem o valor-limite fixado pela autoridade. No entanto, o art. 9. 0 também abarca
outras instituições, inclusive pessoas físicas (v.g., inciso XII acrescentado pela Lei 10.70112003),
que, por terem como atividade principal ou acessória, o giro de médias e grandes quantidades
de dinheiro, podem ser utilizadas como canais para a lavagem de capitais.
Segundo a Exposição de Motivos da Lei 9.613/98 (itens 83/88), "o fundamento teórico
para essa divisão de tarefas parte do princípio de que a responsabilidade pelo combate dos crimes
de lavagem não deve ficar restrita tão-só aos órgãos do Estado, mas também deve envolver toda
a sociedade, tendo em vist~ o potencial desestabilizador dos crimes que se utilizam com maior
vigor dos processos de lavagem. Assim, como certos setores da economia são utilizados como via
para a prática do crime de lavagem de dinheiro, o que acaba por contaminar as atividades lícitas
desenvolvidas por esses setores, e, por conseguinte, afetando a credibilidade e a estabilidade desses setores, nada mais lógico do que fazer com que assumam ônus e responsabilidades no combate de uma atividade delituosa que os atinge diretamente. De resto, tal participação fortalecerá
a imagem desses setores perante a comunidade em que desenvolvam as suas atividades. De fato,
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uma comunidade organizada sobre o primado do Direito não se coaduna com qualquer prática
delituosa, estando implícito o dever imputado a todos de participar e de colaborar no combate
a práticas por ela repudiadas e que, se não combatidas, acabarão por implodir o tecido social,
pela corrosão dos alicerces da vida em coletividade. Essa ideia de co-participação no combate
às atividades ilícitas está, inclusive, consagrada no art. 144 da Constituição Federal, que deixa
claro que a segurança pública é um dever do Estado, mas também é um direito e uma responsabilidade de todos. No mesmo sentido e de forma mais específica, já no que concerne ao Sistema
Financeiro Nacional, o art. 192 do texto constitucional estabelece que ele deverá ser 'estruturado de forma( ...) a servir aos interesses da coletividade'. Ao lado disso, há razões de ordem prática
que justificam esse compartilhamento, na medida em que esses setores, pela proximidade com
seus clientes, dispõe de maiores condições para diferenciar operações lícitas de operações ilícitas.
Ressalte-se, ainda, que o simples estabelecimento de um regime administrativo de combate aos
crimes de lavagem, com a participação direta dos setores que normalmente são utilizados nesse
processo, constitui um importante fator de inibição da utilização desses setores na lavagem de
dinheiro. Nessa altura, cabe pôr em relevo o importante papel que o Sistema Financeiro Nacional terá no combate à lavagem de dinheiro".
A importância desse regime administrativo de combate aos crimes de lavagem de capitais
é ressaltada pela doutrina estrangeira: "ter acesso a esses sistemas é um ponto crucial para a implementação do combate à lavagem. No caso de um crime comum praticado na rua ou de um
crime cuja vítima seja uma pessoa, o início de uma investigação criminal geralmente depende de
notitia criminis oferecida pelas vítimas. Além disso, o sucesso das investigações fica basicamente
condicionado à capacidade da vítima em relatar o que aconteceu e, sobretudo, em fornecer alguma informação sobre o suspeito, a qual será utilizada para identificar o ofensor. Assim, o papel da
vítima no controle social rem sido comparado a de um guardião do sistema de justiça criminal.
No entanto, crimes que geram gigantescos lucros (tráfico de drogas) assim como a lavagem de
capitais são, em regra, crimes sem vítimas diretas. Daí a importância de uma outra pessoa ser
responsável pela coleta e repasse de informação. As funções normalmente exercidas pela vítima
no caso de crimes comuns têm que ser exercidas seja pelo setor privado responsável pelas transações financeiras, seja por autoridades administrativas que rotineiramente têm acesso a essa
informação. O sucesso ou o fracasso de políticas de confisco e anti-lavagem ficam condicionados
ao fornecimento de informações relevantes objetivando o cumprimento da lei" (tradução livre). 276
O combate à lavagem de capitais passa, portanto, pela cooperação entre o setor público
(polícia, Ministério Público, unidades de inteligência financeira) e o setor privado. Neste sistema que a doutrina denomina de twin track fight, pessoas físicas ou jurídicas que atuam em
campos sensíveis à lavagem .de capitais, que exerçam atividades em setores tradicionalmente
utilizados pelos lavadores (bancos, corretoras de imóveis, contadores, etc.), são caracterizados
como gatekeepers, como torres de vigia, pois atuam ou têm acesso aos caminhos e trilhas por
meio dos quais flui o dinheiro obtido com crimes ou contravenções penais.
Por força dessa posição privilegiada que esses indivíduos ocupam, são obrigados não apenas
a se abster de colaborar com a prática da lavagem de capitais, mas também de contribuir nas
. atividades de inteligência e vigilância do poder público, prestando informações acerca de aros
que possam caracterizar branqueamento de dinheiro.
276
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35.1. Da identificação dos clientes e manutenção de registros.
Estabelecidos os co-obrigados a impedir, ou ao menos dificultar, a prática da lavagem de
capitais, a Lei 9.613/98 estabelece em seus arts. 10 e 11 as obrigações civis e administrativas
que devem ser cumpridas pelas pessoas físicas e jurídicas que executem, em caráter permanente
ou eventual, como atividade principal ou secundária, qualquer dos ofícios apontados no rol o
art. 9. 0 e seu parágrafo único.
Grosso modo, as regras de colaboração impostas às pessoas físicas e jurídicas listadas no
art. 9° podem ser sintetizadas da seguinte forma:
a) o art. 10 da Lei 9.613/98 consagra a chamada política do "know your costumer", uma
das armas mais poderosas no combate à lavagem de capitais, segundo a qual é dever da instituição financeira conhecer o perfil de seu correntista de forma que seja possível a definição de um
padrão de movimentação financeira compatível com seus rendimentos declarados. Existindo
incompatibilidade de movimentação, a notÍcia dessa operação suspeita deve ser encaminhada à
autoridade administrativa responsável que adotará as providências cabíveis quanto à verificação
da legalidade da operação. De acordo com Márcia Klink, 277 a auditoria desses dados cadastrais
pode se dar através das seguintes estratégias: a) identificar adequadamente os clientes; b) adotar
padrão de identificação e manter dados cadastrais atualizados para todos os clientes; c) obter
informações que permitam traçar o perfil do cliente (renda, patrimônio, atividade econômica);
d) monitorar as contas dos clientes visando verificar incompatibilidade entre as movimentações
financeiras e as informações cadastrais dos clientes (renda/faturamento; atividade econômica;
patrimônio); e) obtenção de informações que permitam identificar a origem dos recursos do
cliente. De modo a impedir a proliferação de sociedades de fachada 278 ou sociedades-fantasma,279 o art. 10, § 1.0 , determina que, se o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação
deve abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários;
b) comunicação às autoridades competentes de atos e transações suspeitas de lavagem de
capitais;
c) desenvolvimento de políticas internas de compliance, consistentes na qualificação de
funcionários, na elaboração de programas, normas e regulamentos para prevenção e identificação da lavagem de capitais, assim como na implementação de instrumentos de investigação
e controle interno para impedir ou reprimir operações direta ou indiretamente ligadas com os
crimes de branqueamento (Lei n° 9.613/98, art. 10, III).
Mas quais são as autoridades administrativas envolvidas no combate à lavagem de capitais?
Além do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), 280 unidade de inteligência
277

Klink, Márcia. Um Sistema Financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento
econôm•co e social do país. Trabalho apresentado no Simpósio Internacional de Combate ao Crime Organizado
- Defes;; da ordem democrática, realizado em Brasilia/DF de 03.06.2003 a 06.06.2003.
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Sociedades de fachada são sociedades legalmente constituídas e que exercem uma atividade lícita, que é utilizada para mascarar o branqueamento de proventos de origem criminosa. Nada obriga a que ab initia estas
sociedades sejam constituídas tendo em vista o branqueamento, podendo ter como objetivo prosseguir exclusivamente atividades lícitas e só mais tardem virem a desviar-se desse propósito.
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Sociedades-fantasma só têm existência nominal, pois não estão registradas em lado nenhum. Aparecem frequentemente nos documentos de expedição e nas ordens de transferência de fundos e servem para ocultar o
beneficiário final dos fundos de origem criminal.
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Comparando-se a antiga redação do art. 16 da Lei n2 9.613/98 com a nova conferida pela Lei n2 12.683/12,
constata-se que houve uma ampliação de sua composição, incluindo-se, doravante, o Ministério da Justiça e o
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financeira criada pelo art. 14 da Lei 9.613/98 com a fir,alidade de disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de lavagem de capitais,
há outros órgãos encarregados da fiscalização: l) para as pessoas físicas ou jurídicas constantes
do art. 9°, e seu parágrafo único, que operem no sistema financeiro, a autoridade dotada de
competência privativa é o Banco Central do Brasil (BACEN), de acordo com o art. 10, IX, da
Lei 4.595/64; 2) para as pessoas físicas ou jurídicas que operem com valores mobiliários, como
as bolsas, a autoridade competente é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos do
art. 8°, UI e V e art. 9°, I a V, da Lei 6.385/76; 3) para as Fessoas físicas ou jurídicas que operam
no sistema de seguro e capitalização, a autoridade competente é a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), consoante dispõe o art. 36 do Dec.-lei 73/66.
Às pessoas listadas no art. 9.0 que deixarem de cumprir o quanto previsto nos arts. 10 e 11
da Lei 9.613/98, podem ser aplicadas administratiYamenr=, cumulativamente ou não as sanções
previstas no art. 12: a) advertência; b) multa pecuniária variável; c) inabilitação temporária,
pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador; d) cassação ou suspensão
da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. A propósito da multa
pecuniária, especial atenção deve ser dispensada à nova r~dação do art. 12, inciso 11, da Lei n°
9.613/98, que passa a prever um limite de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

35.2. Comunicação de operações suspeitas.
De acordo com o art. 11, I, da Lei 9.613/98, as pessoas físicas ou jurídicas elencadas no
art. 9° dispensarão especial atenção às operações que, nos termos das instruções emanadas das
autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei,
ou com eles relacionar-se.
A título de exemplo, a Carta Circular no 3.542 do Banco Central, de 12 de março de 2012,
divulga relação de operações e situações que podem con:fi.gurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei n° 9.613/98, passíveis de comunicacão ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): "Art. 1°. As operações ou as sitr~ações descritas a seguir, considerando
as partes envolvidas, os valores, a frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados
ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem configurar indícios de ocorrência dos
crimes previstos na Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf):
I -situações relacionadas com operações em espécie em moeda nacional: a) realização
de depósitos, saques, pedidos de provisionamemo para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresent·~m atipicidade em relação à atividade
econômica do cliente ou incompatibilidade com a su" capacidade econômico-financeira; b)
movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades possuam como característica
a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos, tais como cheqties, cartões
de débito ou crédito; c) aumentos substanciais no volume de depósitos em espécie de qualquer
pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente, nos casos em que tais depósitos forem posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino não relacionado com o cliente;
d) fragmentação de depósitos, em espécie, de forma a dis;imular o valor total da movimentação;
e) realização de depósitos de grandes valores em espécie, de forma parcelada, especialmente em
Ministério da Previdência Social. Peca-se, nesse ponto, pela nãc inclusão de servidores indicados pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministér o Público (CNMP).
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regiões geográficas de maior risco, principalmente nos mesmos caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias contas em municípios ou agências
distintas; f) movimentação de recursos em espécie em municípios localizados em regiões de
fronteira, que apresentem indícios de atipicidade ou de incompatibilidade com a capacidade
econômico-financeira do cliente; g) realização de depósitos em espécie em contas de clientes que
exerçam atividade comercial relacionada com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais
como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves executivas; h) realização de
saques em espécie de conta que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de várias
origens em curto período de tempo; i) realização de depósito em espécie com cédulas úmidas,
malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda
que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes; e j) realização de depósitos ou troca de grandes quantidades de cédulas de
pequeno valor, realizados por pessoa natural ou jurídica, cuja atividade ou negócio não tenha
como característica recebimentos de grandes quantias de recursos em espécie;

11 - situações relacionadas com operações em espécie em moeda estrangeira e cheques de viagem: a) movimentação de recursos em espécie em moeda estrangeira ou cheques de
viagem, que apresente atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; b) negociações de moeda estrangeira em
espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade
com a natureza declarada da operação; c) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com
a natureza declarada da operação; d) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques
de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não
relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial; e e) recebimentos de moeda
estrangeira em espécie, por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País,
decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional,
sem a evidência de propósito claro;
111 - situações relacionadas com dados cadastrais de clientes: a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização
cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa
verificação; b) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de
procuração ou de qualquer outro tipo de mandato; c) apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação
vigente, seguidas ou não do encerramento do relacionamento comercial; d) cadastramento de
várias contas em uma mesma data, ou em curto período, com depósitos de valores idênticos
ou aproximados, ou com outros elementos em comum, tais como origem dos recursos, titulares, procuradores, sócios, endereço, número de telefone, etc; e) realização de operações em
que não seja possível identificar o beneficiário final, observados os procedimentos definidos na
regulamentação vigente; f) informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas
jurídicas ou organizações, sem justificativa razoável para tal ocorrência; g) representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou representantes legais,
sem justificativa razoável para tal ocorrência; h) informação de mesmo endereço residencial ou
comercial por pessoas naturais, sem demonstração daexistência de relação familiar ou comercial; e i) incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados com o padrão
apresentado por clientes com o mesmo perfil;
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IV- situações relacionadas com a movimentação de contas: a) movimentação de recursos
incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; b) transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que
estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações; c) movimentação de recursos
de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros; d) manutenção de numerosas contas
destinadas ao acolhimento de depósitos em nome de um mesmo cliente, cujos valores, somados,
resultem em quantia significativa; e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até
então pouco movimentada ou de coma que acolha depósito inusitado; f) ausência repentina de
movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação; g) utilização de cofres de aluguel de forma atípica em relação ao perfil do cliente; h) dispensa da faculdade
de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de juros remuneratórios para grandes
saldos ou, ainda, de outros serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, sejam
valiosas para qualquer cliente; i) mudança repentina e injustificada na forma de movimentação
de recursos ou nos tipos de transação utilizados; j) solicitação de não observância ou atuação no
sentido de induzir funcionários da instituição a não seguirem os procedimentos regulamentares ou
formais para a realização de uma operação; k) recebimento de recursos com imediata compra de
instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa; I)
realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla
da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; m) existência
de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de
recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente; n)
recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou
distantes do domicílio da pessoa natural; o) pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários
que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; p) pagamentos
ou transferências por pessoa jurídica para fornecedor distante de seu local de atuação, sem fundamentação econômico-financeira; q) realização de depósitos de cheques endossados totalizando
valores significativos; r) existência de conta de depósitos à vista de organizações sem fins lucrativos
cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentem fundamentação econômica ou legal ou
nas quais pareça não haver vinculação entre a atividade declarada da organização e as outras partes
envolvidas nas transações; s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoas
politicamente expostas ou pessoas de relacionamento próximo, não justificada por eventos econômicos; t) existência de contas em nome de menores ou incapazes, cujos representantes realizem
grande número de operações atípicas; e u) transações significativas e incomuns por meio de contas
de depósitos de investidores não residentes constituídos sob a forma de trust;
V --: situações relacionadas çom operações de investimento interno: a) operações ou
conjunto de operações de compra ou de venda de títulos e valores mobiliários a preços incompatíveis com os praticados no mercado ou quando realizadas por pessoa cuja atividade
declarada e perfil não se coadunem ao tipo de negociação realizada; b) realização de operações
atÍpicas que resultem em elevados ganhos para os agentes intermediários, em desproporção com
a natureza dos serviços efetivamente prestados; c) investimentos significativos em produtos de
baixa rentabilidade e liquidez; d) investimentos significativos não proporcionais à capacidade
econômico-financeira do cliente, ou cuja origem não seja claramente conhecida; e e) resgates de
investimentos no curtíssimo prazo, independentemente do resultado auferido;
VI - situações relacionadas com cartões de pagamento: a) utilização, carga ou recarga
de cartão em valor não compatÍvel com a capacidade econômico-financeira, atividade ou perfil
..-;,
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do usuário; b) reaiização de múltiplos saques com carrão em terminais eletrônicos em localidades diversas e distantes do local de contratação ou recarga; c) utilização do cartão de forma
incompatível com o perfil do cliente, incluindo operações atípicas em outros países; d) utilização de diversas fomes de recursos para carga e re·:arga de cartões; e e) realização de operações de
carga e recarga de cartões, seguidas imediatamente por saques em caixas eletrônicos;
VII - situações relacionadas com operaç:ões de crédito no País: a) realização de operações de crédito no País liquidadas com recursos aparentemente incompatíveis com a situação
econômico-financeira do cliente; b) solicitação de concessão de crédito no País incompatível com
a atividade econômica ou com a capacidade financeira do cliente; c) realização de operação de
crédito no País seguida de remessa de recursos ao exterior, sem fundamento econômico ou legal,
e sem relacionamento com a operação de crédito; d) realização de operações de crédito no País,
simultâneas ou consecutivas, liquidadas <:mecipadamente ou em prazo muito curto; e) liquidação
de operações de crédito no País por terc~iros, sem justificativa aparente; f) concessão de garantias de operações de crédito no País por terceiros não relacionados ao tomador; g) realização de
operação de crédito no País com oferecimento de garantia no exterior por cliente sem tradição
de realização de operações no exterior; e h) aquisição de bens ou serviços incompatíveis com o
objeto da pessoa jurídica, especialmente i_Uando os recursos forem originados de crédito no País;
VIII - situações relacionadas com a movimentação de recursos oriundos de contratos
com o setor público: a) movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, conforme definidos no art. 2° da Lei n° 8.429, de 2 de Junho de 1992; b) movimentações atípicas de recursos
por pessoa natural ou jurídica relacionados a patrocínio, propaganda, marketing, consultorias, assessorias e capacitação; c) movimentações atípicas de recursos por organizações sem fins lucrativos;
e d) movimentações atípicas de recursos ?Or pessoa natural ou jurídica relacionados a licitações;
IX - situações relacionadas a consórcios: a) existência de consorciados detentores de
elevado número de cotas, incompatível com sua capacidade econômico-financeira ou com o
objeto da pessoa j·..lfídica; b) aumento expressivo do número de cotas pertencentes a um mesmo
consorciado; c) oferecimento de l~nces incompatíveis com a capacidade econômico-financeira
do consorciado; d) oferecimento de lances muito próximos ao valor do bem; e) pagamento antecipado de quantidade expressiva de prestações vincendas, não condizente com a capacidade
econômico-financeira do consorciado; f) aquisição de cotas previamente contempladas, seguida
de quitação das prestações vincendas; g) utilização de documentos falsificados na adesão ou
tentativa de adesão a grupo de consórcio;
X- situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas:
a) movimentações financeiras envolvendo pessoas relacionadas a atividades terroristas listadas
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas; b) realização de operações ou prestação, de
serviços, qualquer que seja o valor, a pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento; c) existência
de recursos pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente, por pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento; e d) movimentações com indícios de financiamento do terrorismo;
XI - situações relacionadas com atividades internacionais: a) realização ou proposta de
operação com pessoas naturais ou jurídicas, inclusive sociedades e instituições financeiras, situadas em países que não apliquem ou apliquem insuficientemente as recomendações do Grupo de
Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), ou que tenham
sede em países ou dependências com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados ou em
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locais onde seja observada a prática contumaz dos crimes previstos na Lei n° 9.613, de 3 de março
de 1998, não claramente caracterizadas em sua legalidade e fundamentação econômica; b) utilização de operações complexas e com custos mais ele·•ados que visem a dificultar o rastreamento dos
recursos ou a identificação da natureza da operaçio; c) realização de pagamentos de importação
e recebimentos de exportação, antecipados ou não, por empresa sem tradição ou cuja avaliação
econômico-financeira seja incompatÍvel com o montante negociado; d) realização de pagamentos
a terceiros não relacionados a operações de importação ou de exportação; e) realização de transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem
atipicidade; f) realização de transferências internacionais nas quais não se justifique a origem dos
fundos envolvidos ou que se mostrem incompatíveis com a capacidade econômico-financeira ou
com o perfil do cliente; g) realização de transferência de valores a título de disponibilidade no
exterior, incompatível com a capacidade econômi::o-financeira do cliente ou sem fundamentação
econômica ou legal; h) realização de exportações ou importações aparentemente fictícias ou com
indícios de superfaturamento ou subfaturamento; i) existência de informações na carta de crédito
com discrepâncias em relação a outros documentos da operação de comércio internacional; j)
realização de pagamentos ao exterior após créditos em reais efetuados nas comas de depósitos
dos titulares das operações de câmbio por pessoas que não demonstrem a existência de vínculo
comercial ou econômico; k) movimentações decorrentes de programa de repatriação de recursos
que apresentem inconsistências relacionadas à identificação do titular ou do beneficiário final, bem
como ausência de informações confiáveis sobre a origem e a fundamentação econômica ou legal;
e I) realização de frequentes pagamentos antecipados ou à vista de importação em que não seja
possível obter informações sobre o desembaraço ::.duaneiro das mercadorias;

XII - situações relacionadas com operações de crédito contratadas no exterior: a) contratação de operações de crédito no exterior corr. cláusulas que estabeleçam condições incompatÍveis com as praticadas no mercado, como juros destoantes da prática ou prazo muito longo; b)
contratação, no exterior, de várias operações de crédito consecutivas, sem que a instituição tome
conhecimento da quitação das anteriores; c) contrat~,ção, no exterior, de operações de crédito que
não sejam quitadas por intermédio de operações na mesma instituição; d) contratação, no exterior,
de operações de crédito, quitadas sem exp:icação aparente para a origem dos recursos; e e) contratação de empréstimos ou financiamentos no exterior, oferecendo garantias em valores ou formas
incompatíveis com a atividade ou capacidade econômico-financeira do cliente ou em valores muito superiores ao valor das operações contratadas ou cuja origem não seja claramente conhecida;
XIII - situações relacionadas com operações de investimento externo: a) recebimento
de investimento externo direto, cujos recursos retornem imediatamente a título de disponibilidade no exterior; b) recebimento de investimento externo direto, com realização quase imediata
de remessas de recursos para o exterior a título de l.1cros e dividendos; c) realização de remessas
de lucros e dividendos ao exterior em vabres in·:ompatíveis com o valor investido; d) realização
de remessas ao exterior a tÍtulo de investimemo em montantes incompatÍveis com a capacidade
financeira do cliente; e) realização de remessas de recursos de um mesmo Í!wesridor situado no
exterior para várias empresas no País; f) realização de remessas de recursos de vários investidores
situados no exterior para uma mesma empresa no País; e g) recebimento de aporte de capital
desproporcional ao porte ou à natureza empresarial do cliente, ou em valores incompatíveis com
a capacidade econômico-financeira dos sócios; e
XIV - situações relacionadas com empregados das instituições financeiras e seus representantes: a) alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do empregado
474

LEI N° 9.613/98- LAVAGEM DE DINHEIRO

Art. 17

ou do representante, sem causa aparente; b) modificação inusitada do resultado operacional da
pessoa jurídica do representante ou do correspondente no País, sem causa aparente; c) realização
de qualquer negócio de modo diverso ao procedimento formal da instituição por empregado,
representante ou correspondente no País; e d) fornecimento de auxílio ou informações, remunerados ou não, a cliente em prejuízo do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate
ao financiamento do terrorismo da instituição, ou de auxílio para estruturar ou fracionar operações, burlar limites régulamentares ou operacionais.
Além de dispensar especial atenção a essas operações suspeitas, as pessoas sujeitas à lei
(art. 9° da Lei 9.613/98) deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato,
no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes todas as transações constantes do
inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na
forma e condições por ela estabelecidas, devendo ser juntada a identificação a que se refere o
inciso I do mesmo artigo. Para fins de comunicação às autoridades competentes, esse valor é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dispensando-se, obviamente, especial atenção às operações ou
propostas cujas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam
funcionar corno indicativos do crime de lavagem de capitais. 281
Lei n2 9.613/98
(redação original)

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Sem correspondente.

CAPfTULOX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941 (Código de Processo Penal). no que não
forem incompatíveis com esta Lei.

36. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Acrescido pela Lei n° 12.683/12, o art. 17-A da Lei n° 9.613/98 dispõe que as disposições
do Código de Processo Penal são aplicáveis, subsidiariamente, aos processos criminais referentes
à lavagem de capitais. A depender do caso concreto, também será possível a aplicação subsidiária
de outras leis, corno, por exemplo, a Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06).
Lei n2 9.613/98
(redação original)

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Sem correspondente.

Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação
pessoal, filiação e endereço, independentemente
de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições
financeiras, pelos provedores de internet e pelas
administradoras de cartão de crédito.

281 Apenas em 2012, foram recebidas pelo COAF 1.587.450 comunicações de operações suspeitas. Disponível em: [https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/estatisticas/comunicacoes-recebidas-por-uf/]. Acesso
em 02/03/2013.
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37. ACESSO A DADOS CADASTRAIS DOS INVESTIGADOS.
Dispositivo semelhante ao art. 17-B da Lei n° 9.613/98, acrescido pela Lei n° 12.683/12,
é encontrado no art. 15 da Lei n° 12.850/13. De modo a evitarmos repetições desnecessárias,
remetemos o leitor aos comentários feitos à Lei das Organizações Criminosas.
Lei n2 9.613/98
(redação original}

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12}

Sem correspondente.

Art. 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão
ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a
migração de informações para os autos do processo sem redigitação.

38. FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS DADOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS.
Um dos maiores entraves por ocasião da quebra do sigilo de dados financeiros, bancários e
fiscais diz respeito à ausência de definição de um parâmetro único a ser observado pelas instituições bancárias e pela Receita Federal ao prestar as informações. Daí a importância do art. 17-C
da Lei n° 9.613/98, acrescido pela Lei n° 12.683/12, que dispõe: "Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de
sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos
que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação".
Em substituição à apresentação de diversos documentos fotocopiados em suporte de papel,
a Lei passa a exigir que as informações sejam prestadas por meio de arquivos digitais, sendo
possível, inclusive, a indicação pelo juiz do programa de processamento de dados a ser utilizado,
o que, sem dúvida, irá otimizar a análise dessas informações.
Lei n2 9.613/98
(redação original}

Lei n2 9.613/98
(com redação dada pela Lei n2 12.683/12)

Sem correspondente.

Art. 17-D. Em caso de indiciamento de servidor
público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que
o juiz competente autorize, em decisão fundamenta da, o seu retorno.

39. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUAS FUNÇÕES
COMO EFEITO AUTOMÁTICO DO INDICIAMENTO EM CRIMES DE
LAVAGEM DE CAPITAIS.
Por força da Lei n° 12.683/12, foi acrescido à Lei de Lavagem de Capitais (Lei n° 9.613/98)
o art. 17-D, que dispõe: "Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem
prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize,
em decisão fundamentada, o seu retorno".
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Como se percebe, em se tratando de crimes de lavagem de capitais, este dispositivo legal
estabelece o afastamento do servidor público de suas funções como efeito automático do indiciamento, permitindo seu retorno às atividades funcionais apenas se houver decisão judicial
fundamentada nesse sentido.
Para além de violar a regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência, porquanto estabelece o afastamento do servidor de suas funções como efeito automático do
indiciamento, equiparando aquele que está sendo processado àquele condenado por sentença
transitada em julgado, o art. 17-D também vai de encontro ao princípio da jurisdicionalidade,
vez que permite que uma autoridade não judiciária -lembre-se que o indiciamento é atribuição
privativa da autoridade policial- determine medida de natureza cautelar sem qualquer aferição
acerca de sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Por tais motivos, somos levados a
acreditar que o art. 17-D da Lei n° 9.613/98 é manifestamente inconstitucional.
Por tais motivos, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) ajuizou
no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4911)
contra o artigo 17-D da Lei n° 9.613/98. Para a ANPR, o dispositivo fere regras constitucionais
que determinam que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal, garantem
o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência e a inafastabilidade da jurisdição.
A entidade sustenta ainda que o afastamento de servidores públicos indiciados em inquérito
policial, sem que o mesmo tenha tido, ao menos, o direito de se manifestar acerca dos motivos
pelos quais se encontra sob investigação, configura uma punição antecipada. Destaca que 0
inciso LVII do artigo 5° da Constituição assegura que "ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Se o simples indiciamento não pode acarretar a suspensão das funções públicas, é certo
que, diante do envolvimento de servidor público em crimes de lavagem de capitais ou infrações
antecedentes, nada impede que a autoridade judiciária competente decrete a suspensão do exercício de função pública, se visualizar que esta medida cautelar diversa da prisão é necessária para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de
novas infrações penais (CPP, art. 282, I, ele art. 319, VI).
lei nº 9.613/98
(redação original)
Sem correspondente.

lei nº 9.613/98
(com redação dada pela lei n!! 12.683/12)
Art. 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir
do início do exercício seguinte ao da declaração de
renda respectiva ou ao do pagamento do tributo.

40. PRESERVAÇÃO DE DADOS FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL.
De acordo com o novel art. 17-E da Lei n° 9.613/98, a Secretaria da Receita Federal doBrasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a
partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamem~ ·
do tributo.
O objetivo desse dispositivo legal é garantir um período mínimo de preservação desses dados. Logo, na hipótese de ulterior quebra do sigilo fiscal, tais informações poderão ser fornecidas
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pela Receita Federal para que sejam utilizadas com::> prova em eventual persecuçáo penal. Cuida-se de prazo mínimo, o que significa dizer que, pelo menos em tese, é possível que a Receita
Federal conserve esses dados fiscais por mais tempo.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de março de 1998;
177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Este text::> nêo substitui o publicado no D.O.U. de 4.3.1998

41. VIGÊNCIA DA LEI No 9.613/98.
A Lei de Lavagem de Capitais entrou em vigor em data de 04 de março de 1998, data de
sua publicação. As modificações produzidas pela Lei n° 12.683112, por sua vez, entraram em
vigor no dia 10 de julho de 2012.
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ORG~IZAÇOES CRIMINOSAS E
JUIZOS COLEGIADOS
LEI Ng 12.850/13
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Art. 1g. Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1g Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
§

zg Esta Lei se aplica também:

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
11 -às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos
preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional.

I. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1.1. Noções históricas.
Produto de um Estado ausente, a criminalidade organizada é um dos maiores problemas
no mundo globalizado de hoje. Apesar de não se tratar de fenômeno recente, o crescimento dessas organizações criminosas representa uma grave ameaça não apenas à sociedade, mas também
ao próprio Estado Democrático de Direito, seja pelo grau de lesividade das infrações penais por
elas praticadas, seja pelo grau de influência que exercem dentro do próprio Estado.
Não é tarefa fácil precisar a origem das organizações criminosas. Certo, porém, é dizer que
a mais famosa de todas é a Máfia Italiana. Com estrutura próxima a umafomília, houve a formação de diversas máfias na Itália, ganhando notoriedade a "Cosa Nostra", de origem siciliana,
a "Camorra", napolitana, e a N' drangheta, da região da Calábria. Inicialmente, as atividades
ilícitas estavam restritas ao contrabando e à extorsão. Posteriormente, também passaram a atuar
com o tráfico de drogas e a necessária lavagem de capitais. Com o objetivo de resguardar o bom
andamento das atividades ilícitas, a Máfia italiana passou a atuar na política, comprando votos
e financiando campanhas eleitorais.
De origem japonesa, a Yakusa tem formação exclusivamente masculina, porquanto consideram as mulheres fracas e incapazes de lutar como homens. Sua atuação engloba não apenas o
tráfico de drogas, notadamente das anfetaminas, como também prostituição, pornografia, jogos
de azar, extorsão e tráfico de pessoas. Dotada de um código interno extremamente rigoroso,
elaborado com base na justiça, lealdade, fidelidade, fr~ternidade e dever para com a organização, inúmeras obrigações são impostas a seus integrantes, dentre elas: não esconder dinheiro
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do grupo, não se envolver com drogas; não violar a mulher ou os filhos de outro membro, etc.
Geralmente, seus membros têm tatuagens de samurais, dragões e serpentes, que servem não
apenas para identificar seus integrantes, mas também para estabelecer o grau de liderança por
eles exercido dentro da organização.
Com atuação voltada para o tráfico de drogas, prostituição e extorsão, a Tríade Chinesa
foi fundada em 1911 no denominado "Triângulo do Ouro", que abrange a região da Tailândia,
Birmânia e Laos. Nos mesmos moldes que a Yakusa japonesa, as Tríades Chinesas também são
dotadas de uma estrutura hierárquica extremamente rígida. 1
No Brasil, a manifestação mais remota do crime organizado tradicionalmente apontada
pela doutrina diz respeito à atuação do cangaço, bando então liderado por Virgulino Ferreira da
Silva ("Lampião"), e, posteriormente, as associações criminosas voltadas à exploração dos jogos
de azar, do tráfico de drogas, de armas e de animais silvestres. Mais recentemente, a criminalidade organizada estruturou-se nos presídios do Rio de Janeiro e de São Paulo, com a formação
do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Em meados da década de 1980, o Comando Vermelho (CV) teve origem no interior das
penitenciárias do Rio de Janeiro, mais especificamente no Presídio da Ilha Grande, com o objetivo
precípuo de dominar o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro. Valendo-se de táticas de
guerrilha urbana inspiradas em grupos da esquerda armada, o Comando Vermelho aproveitou-se
do espaço deixado pela ausência do Estado nas favelas cariocas para desenvolver uma política de
benfeitorias e de proteção de modo a obter o apoio das comunidades por eles dominadas.
Assim como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital (PCC) também teve
origem no interior do sistema carcerário, porém, nesse caso, no Estado de São Paulo, em 1993.
Por mais que um dos objetivos do PCC seja a melhoria das condições de vida dentro dos presídios paulistas, isso não afasta sua natureza de organização criminosa, sobretudo se recordarmos
o caos criado em São Paulo nos últimos anos em virtude de inúmeros ataques às forças policiais,
] uízes, Promotores de] ustiça e funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária. 2
Nesse sentido: NETO, Francisco Tolentino. Histórico do crime organizado. Crime Organizado. Coordenadores:
Ana Flávia Messa e José Reinaldo Guimarães Carneiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 50·53.
2

480

Quando o indivíduo ingressa no Primeiro Comando da Capital, geralmente tem acesso ao Estatuto da Sociedade
Criminosa, que estabelece regras de conduta que devem ser rigorosamente observadas. Descoberto em 1996 por
autoridades policiais, o Estatuto do PCC prevê: "1. Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo ao Partido. 2.
A Luta pela liberdade, justiça e paz. 3. A união da Luta contra as injustiças e a opressão dentro das prisões. 4. A contribuição daqueles que estão em Liberdade com os irmãos dentro da prisão através de advogados, dinheiro, ajuda
aos familiares e ação de resgate. 5. O respeito e a solidariedade a todos os membros do Partido, para que não
haja conflitos internos, porque aquele que causar confliio interno dentro do Partido, tentando dividir a irmandade
será excluído e repudiado do Partido. 6. Jamais usar o Partido para resolver conflitos pessoais, contra pessoas
de fora. Porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o Partido estará sempre Leal e solidário
à todos os seus integrantes para que não venham a sofrerem nenhuma desigualdade ou injustiça em conflitos
externos. 7. Aquele que estiver em Liberdade "bem estruturado" mas esquecer de contribuir com os irmãos que
estão na cadeia, serão condenados à morte sem perdão. 8. Os integrantes do Partido tem que dar bom exemplo
à serem seguidos e por isso o Partido não admite que haja assalto, estupro e extorsão dentro do Sistema. 9. O
partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, interesse pessoal, mas sim: a verdade,
a fidelidade, a hoínbridade, solidariedade e o interesse como ao Bem de todos, porque somos um por todos e
todos por um. 10, Todo integrante tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido. Cada um vai receber de
acôrdo com aquilo que fez por merecer. A opinião de Todos será ouvida e respeitada, mas a decisão final será dos
fundadores do Partido. 11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa luta descomunal e
incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de concentração "anexo" à Casa de Custódia e Tratamento
de Taubaté, tem como tema absoluto a "Liberdade, a Justiça e Paz". 12. O partido não admite rivalidades internas,
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1.2. Ausência de definição legal de organizações criminosas no ordenamento pátrio.
A despeito da profusão de referências legislativas ao termo organizações criminosas, sempre
houve controvérsia acerca da existência desse conceito legal no ordenamento pátrio.
Conquanto a revogada Lei 9.034/95 definisse e regulasse meios de prova e procedimentos
investigatórios referentes a ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou
organizações ou associações criminosas de qualquer tipo (art. 1°, caput), não havia, no bojo da
referida lei, uma definição legal de organizações criminosas, razão pela qual tal diploma normativo sempre teve aplicação restrita às quadrilhas (CP, antiga redação do art. 288) e às associações
criminosas (v.g., Lei n° 11.343/06, art. 35; Lei n° 2.889/56, art. 2°).

1.3. (Im)possibilidade de aplicação do conceito constante da Convenção de Palermo.
Diante da inércia do legislador brasileiro em conceituar organizações criminosas, era crescente o entendimento no sentido de que, enquanto a lei brasileira não fornecesse um conceito
legal, seria possível a aplicação do conceito dado pela Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), ratificada pelo Brasil por meio do
Decreto n° 5.015/2004, cujo art. 2° dispõe: "grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais
infrações graves enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro beneficio material". 3
Não olvidamos a importância do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que pode
ser usado em determinadas situações para suprir lacunas existentes no ordenamento jurídico.
Aliás, foi exatamente isso o que ocorreu por ocasião do julgamento do HC 70.389/SP. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal discuriu a legalidade da norma consrame do revogado
disputa do poder na Liderança do Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que lhe compete de
acordo com sua capacidade para exercê-la. 13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que
ocorra novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de outubro de 1992,
onde 11 presos foram covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da
sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiças,
opressão, torturas, massacres nas prisões. 14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador
do Estado à desativar aquele Campo de Concentração " anexo" à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, de
onde surgiu a semente e as raízes do comando, no meio de tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrozes. 15. Partindo do Comando Central da Capital do KG do Estado, as diretrizes de ações organizadas simultâneas
em todos os estabelecimentos penais do Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteira, até a vitória final. 16. O
importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a semente do Comando se espalhou por todos os
Sistemas Penitenciários do estado e conseguimos nos estruturar também do lado de fora, com muitos sacrifícios
e muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à ,-,jvel estadual e à médio e longo prazo nos consolidaremos
à nível nacional. Em coligação com o Comando Vermelho- CV e PCC iremos revolucionar o país dentro das prisões e nosso braço armado será o Terror "dos Poderosos" opressores e tiranos que usam o Anexo de Taubaté e o
Bangú 1 do Rio de Janeiro como instrumento de vingança da sociedade na fabricação de monstros. Conhecemos
nossa força e a força de nossos inimigos Poderosos, mas estamos preparados, unidos e um povo unido jamais será
vencido. LIBERDADE! JUSTIÇA! E PAZ! O Quartel General do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligação com
Comando Vermelho CV. UNIDOS VENCEREMOS".
3

A Recomendação nº 3/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) propõe a adoção do conceito de "crime organizado" estabelecido na Convenção de Palerma. O próprio STJ tinha precedentes nesse sentido: STJ, 5~ Turma,
HC 77.771/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 30/05/2008, DJe 22/09/2008; STJ, 6~ Turma, HC 138.058/RJ, Rei. Min.
Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do TJ/CE -, j. 22/03/2011, DJe 23/05/2011. E ainda: TRF-4.•
Reg., ACR 2000.71.00.018143-6, 7.~ Turma, rei. Maria de Fátima Freitas Labarrere, DE 13.06.2007.
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art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecia como crime a prática de tortura contra criança e adolescente. A controvérsia foi instaurada em virtude de a norma em questão
consagrar um tipo penal aberto - submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda,
ou vigilância a tortura-, passível de complementação no que se refere à definição dos diversos
meios de execução do delito de tortura. Aos olhos da Suprema Corte, os instrumentos internacionais de direitos humanos - em particular, a Convenção de Nova York sobre os Direitos da
Criança (1990), a Convenção contra a Tortura, adotada pela Assembleia Geral da ONU (1984),
a Convenção Interamericana contra a Tortura, concluída em Cartagena (1985) e a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), formada no âmbito da
OEA (1969)- permitiriam a integração da norma penal em aberto, a partir do reforço do universo conceitual relativo ao termo 'tortura'. 4
Esse raciocínio, todavia, não podia ser empregado em relação ao conceito legal de "organizações criminosas", vez que esta expressão não podia ser interpretada como um mero elemento
normativo a ser valorado pelo julgador. Isso porque, diversamente do revogado art. 233 da Lei
n° 8.069/90, não se trata de um mero componente de um tipo completo, mas da própria arquitetura típica: não há verbo indicador da conduta, não há sujeito ativo ou passivo, não há menção
a meios instrumentais ou modos de execução, não há ráerência a nenhuma circunstância que
gire em torno do comportamento proibido. Ou seja, h<'., na verdade, um vazio legislativo, que
não podia ser suprido por um juízo de valor do órgão julgador.
Admitir-se, então, que um tratado internacional pudesse definir o conceito de "organizações criminosas" importaria, a nosso ver, 5 em evidente violação ao princípio da legalidade,
notadamente em sua garantia da !ex populi. Com efá:o, admitir que tratados internacionais
possam definir crimes ou penas significa tolerar que o Presidente da República possa, mesmo
que de forma indireta, desempenhar o papel de regulador do direito penal incriminador. Fosse
isso possível, esvaziar-se-ia o princípio da reserva legal, que, em sua garantia da !ex populi, exige
obrigatoriamente a participação dos representantes do f OVO na elaboração e aprovação do texto
que cria ou amplia o ius puniendi do Estado brasileiro.
À época em que a Lei de Lavagem de Capitais ainda trazia um rol raxarivo de crimes antecedentes, dentre os quais constava o crime praticado por organização criminosa (revogado
inciso VII do art. 1° da Lei n° 9.613/98) -lembre-se que a Lei n° 12.683/12 passou a prever que
qualquer infração penal poderá figurar como antecedente -, a discussão em torno do conceito
legal de organizações criminosas acabou sendo enfrentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Em caso concreto em que dois indivíduos foram denunciados pelo crime de lavagem de
capitais, descrevendo a denúncia a existência de organização criminosa que se valeria de estrutura
de entidade religiosa e de empresas vinculadas para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis
mediante fraudes, desviando numerários oferecidos paa finalidades ligadas à Igreja, da qual
aqueles seriam dirigentes, em proveito próprio e de terceiros, considerou a Ia Tu r ma do Supremo
4

STF, Pleno, HC 70.389/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 23/06/1394, DJ 10/08/2001. No mesmo contexto: Piovesan, Flávia. A incorporação, o hierarquia e o impacto dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, in Piovesan, Flávia, E Gomes, Luiz flá·1io (org.). O sistema interamericano de proteção
dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 2000. p. 176.

5

Em obra publicada no ano de 2009, já havíamos nos posicionado nesse sentido ao tecer comentários acerca
da Lei de Lavagem de Capitais: Legislação criminal Especial. Ccleção Ciências Criminais. V. 6. Coordenação: Luiz
Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 551.
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que a conduta seria atípica, haja vista a inexistência de conceito legal de organizações criminosas
à época. Concluiu o Supremo que referido conceito não poderia ser extraído da Convenção de
Palerma (Decreto n° 5.015/2004), sob pena de violação à premissa de não existir crime sem lei .
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (CF, art. 5°, XXXIX). 6

1.4. Vigência da Lei no 12.694/12.
Face a decisão do Supremo, o Congresso Nacional se viu obrigado a legislar sobre o assunto,
daí emergindo a Lei n° 12.694/12, que trata da formação do juízo colegiado para o julgamento
de crimes praticados por organizações criminosas. Com vigência em 23 de outubro de 2012, seu
art. 2° passou a conceituar organizações criminosas no seguinte sentido: "Para os efeitos desta Lei,
considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena
máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional ".
Por mais que, ao conceituar organizações criminosas, o art. 2° da Lei n° 12.694/12 fizesse uso
da expressão ''para os efeitos desta Lei", o conceito aí inserido era válido não apenas para a formação
do órgão colegiado para o julgamento dos crimes por elas praticados, mas também para outras
hipóteses, tais como, por exemplo, a aplicação dos procedimentos investigatórios e meios de prova
regulamentados pela revogada Lei n° 9.034/95. Ora, uma mera interpretação gramatical de pane
do art. 2° da Lei n° 12.694/12 -para os efeitos desta Lei- não podia conduzir ao absurdo de se
admitir que haveria um conceito de organizações criminosas para a formação do órgão colegiado,
mas que este conceito não pudesse ser utilizado para a aplicação da revogada Lei n° 9.034/95, ou
que teríamos conceitos distintos de organizações criminosas no ordenamento pátrio. 7

1.5. Nova Lei das Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/13).
O conceito legal de organização criminosa introduzido pelo art. 2° da Lei n° 12.694/12
teve uma curta vida útil. Isso porque a Lei n° 12.850/13, que define organização criminosa e
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o
procedimento criminal, introduziu novo conceito de organizações criminosas no art. 1°, § 1°, nos
seguintes termos: "Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional ".
Comparando-se o conceito de organização criminosa constante do art. 2° da Lei n°
12.694/12 com a nova definição inserida no art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, podemos destacar 3 (três) diferenças fundamentais:
6

STF, 1~ Turma, HC 96.007/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 12/06/2012. Com entendimento semelhante: STF,
Pleno, ADI 4.414/AL, Rei. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2012; STF, 1! Turma, HC 108.715/RJ, Rei. Min. Marco Aurélio,
j. 24/09/2013.

7

Como observa Pacelli (Curso de processo penal. 17~ ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 835), "o conceito trazido
no citado art. 22 da Lei n2 12.694/12 fortalece e consolida a estrutura da organização criminosa apontada no
art. 12 da Lei n2 9.034/95". Em sentido diverso, Nucci (op. cit. p. 93) sustenta que o conceito de organização crimi·
nosa constante do art. 22 da Lei n2 12.694/12 seria de aplicação exclusiva para a formação do órgão colegiado.
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I) Para a Lei n° 12.694/12, eram necessárias pelo menos 3 (três) pessoas para a caracterização de uma organização criminosa; para a Lei n° 12.850/13, são necessárias 4 (quatro) ou mais
pessoas, devendo o crime de associação criminosa constante da nova redação do art. 288 do CP
ser utilizado como soldado de reserva na hipótese de restar caracterizada uma associação de 3
(três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes;
2) Para a Lei do Juízo Colegiado, a associação devia ter como objetivo a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena máxima fosse igual ou superior
a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional. Para a Lei n° 12.850/13, a obtenção de vantagem
de qualquer natureza deve se dar mediante a prática de infrações penais (e não apenas crimes) 8
com pena máxima superior (e não mais igual) a 4 (quatro) anos;
3) Para a Lei no 12.694/12, organização criminosa não era um tipo penal incriminador, já
que sequer havia cominação de pena. Na verdade, era apenas uma forma de se praticar crimes
que sujeitava o agente a certos gravames (v.g., sujeição ao regime disciplinar diferenciado). Em
sentido diverso, a Lei n° 12.850/13 passou a tipificar em seu art. 2°, caput, a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa,
cominando a este crime a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
Em síntese, pode-se trabalhar com o seguinte quadro comparativo:
Organização Criminosa
Art. 12, § 12, c/c art. 22, caput,
ambos da Lei n2 12.850/13

Organização Criminosa
Art. 22 da Lei n2 12.694/12
Número de integrantes: associação estável
manente de 3 (três) ou mais pessoas;

e per- Número de integrantes: associação estável e permanente de 4 (quatro) ou mais pessoas;

Finalidade:

obtenção de vantagem de qualquer
natureza mediante a prática de crimes cuja pena
máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos,
ou de caráter transnacional;

obtenção de vantagem de qualquer
natureza mediante a prática de infrações penais
(crimes ou contravenções penais) cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
de caráter transnacional.

Natureza jurídica: não era um tipo penal incriminador,
já que sequer havia cominação de pena. Funcionava
apenas como uma forma de se praticar crimes, sujeitando o agente a certos gravames (v.g., regime disciplinar diferenciado, formação do juízo colegiado).

Natureza jurídica: trata-se de tipo penal incriminador, previsto no art. 2º, caput, da lei nº 12.850/13,
ao qual é cominada pena de reclusão, de 3 (três)
a 8 (oito) anos, e multa.

Finalidade:

1.6. Revogação tácita e parcial da Lei n° 12.69~/12.
Diante do novo conceito de organizações criminosas introduzido pela Lei n° 12.850/13,
surgem alguns questionamentos: haveria, doravante, 2 (dois) conceitos distintos de organizações
criminosas, um para a formação do juízo colegiado, consoante disposto no art. 2° da Lei n°
12.694/12, e outro para fins de aplicação dos procedimentos investigatórios constantes da Lei n°
12.850113? Ou devemos trabalhar com um conceito único de organizações criminosas no ordenamento pátrio? Respondido afirmativamente este último questionamento, teria havido, então,
a revogação integral da Lei "no 12.694112, ou será que subsiste a possibilidade de formação do
8
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juízo colegiado, aplicando-se, todavia, a nova definição de organizações criminosas constante
do art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13?
Parte minoritária da doutrina sustenta que há dois conceitos distintos de organizações
criminosas no ordenamento pátrio: um para f.ns de formação do juízo colegiado, nos termos do
disposto no art. 2° da Lei no 12.694/12; outro para fins de aplicação das técnicas especiais de
investigação regulamentadas pela nova Lei das Organizações Criminosas, cuja definição consta
do art. 1°, § 1°, da Lei no 12.850/13.
Não podemos concordar com tal entendimento. Por mais que a Lei no 12.850/13 não faça
qualquer referência à revogação parcial da Le~ n.l2.694/12, especificamente no tocante ao conceito de organizações criminosas, é no mínimo estranho aceitarmos a superposição de conceitos
distintos para definir tema de tamanha relevância para o Direito Penal e Processual Penal. É
bem verdade que o art. 9° da LC 95/98, com redação dada pela LC n° 107/01, determina que a
cláusula de revogação de lei nova deve enumerar, expressamente, as leis e disposições revogadas,
o que não ocorreu na hipótese sob comento, já que o art. 26 da Lei n° 12.850/13 revogou expressamente apenas a Lei no 9.034/95, sem fazer qualquer referência ao conceito de organização
criminosa constante do art. 2° da Lei n° 12.694112. No entanto, a falta de técnica por parte do
legislador- que, aliás, tem se tornado uma rotina-, não pode justificar a convivência de normas
jurídicas incompatíveis entre si, tratando do conceito de organizações criminosas de maneira
conflitante. Por consequência, como se trata de norma posterior que tratou da matéria em sentido diverso, parece-nos que o novel conceito de organização criminosa constante do art. 1°, § 1°,
da Lei n° 12.850/13, revogou tacitamente o art. 2° da Lei n° 12.694/12, nos termos do art. 2°,
§ 1°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.9
Se, de um lado, sustentamos que o conceito de organização criminosa deve ser unificado
em torno da definição constante do art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, daí não se pode concluir
que a Lei n° 12.694/12 teria sido integralmente revogada. Ora, por mais que tenha havido a
revogação tácita do art. 2° da Lei n~ 12.694/12 pela Lei n° 12.850/13, os demais dispositivos
constantes desta Lei permanecem com plena vigência. Afinal, o objeto desses dois diplomas
normativos é distinto: enquanto a Lei n° 12.694/12 dispõe sobre a formação do juízo colegiado
para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, a Lei n° 12.850/13 define
o crime de organização criminosa, infrações penais correlatas, regulamentando a investigação
criminal e meios de obtenção de prova. Subsiste, pois, a possibilidade de formação do juízo colegiado para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, tal qual disposto no
art. 1° da Lei n° t2.694/t2. Porém, para fins de conceituação de organizações criminosas, há de
ser utilizada a definição constante do art. to,§ to, da Lei n° t2.850/t3, que revogou tacitamente
o disposto no art. 2° da Lei n° 12.694/t2.

2. DEMAIS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÁO DA LEI No 12.850/13.
A Lei no 12.850/t3 não tem aplicação restrita às organizações criminosas. Seu art. 1°, § 2°,
deixa evidente que todos os meios de obtenção de prova e técnicas especiais de investigação por

9

Nessa linha: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização da 179 edição do curso de processo penal em virtude
da Lei n9 12.850/13. Disponível em: http://eug"'niopacelli.eom.br/atualizacoes/curso-de-processo-penal-17a-edicao-comentarios-ao-cpp-Sa-edicao-lei-12-85013-2/. Acesso em 05/11/2013. E ainda: BITENCOURT, Cezar
Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei 12.850/2013. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 38.
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ela regulamentados também são aplicáveis nas segui::ltes hipóteses, mesmo que estas infrações
penais não sejam praticada~ por intermédio de orgar_ização criminosa:
a) infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente: o simples fato de o deliro estar previsro ~m tratado ou convenção internacional assinado
pelo Brasil, com a devida ratificação por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional e
decreto do Presidente da República (v.g., crimes de guarda de moeda falsa, de tráfico internacional de entorpecentes, contra as populações indígenas, de tráfico de mulheres, de envio ilegal
e tráfico de menores, de to~tura, de pornografia infantil e pedofilia e corrupção ativa e tráfico
de influência nas transações comerciais internaciona~s), não enseja, por si só, a possibilidade de
aplicação da Lei n° 12.850/13. Para além disso, é im?rescindível que se trate de delito à distância, ou seja, que a infração se revista do caráter de inttrnacionalidade, com o início da sua execução no país, e o resultado ocorrendo ou devendo ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
b) às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de
direito internacional, por foro do qual o Brasil tàça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou
possam ocorrer em território nacional: a c.iscussão em' torno da existência do tipo penal
incriminador de terrorismo no ordenamento j Lirídico pátrio foi feita por ocasião do esmdo da
Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90), para onde remetemos o leitor. Sem embargo dessa
discussão, é interessante observar que o art. 1°, § 2° II, da Lei n° 12.850/13, não fala em crime
de terrorismo, mas sim em atos terroristas, muito provavelmente devido à inexistência de legislação específica sobre· o assunto no Brasil.
Art. 22. Promover, constituir, financiar ou integru, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às
demais infrações penais praticadas.
§ 12 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação
de infração penal que env·::>lva organização crinrinosa.
§ 22 As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.
§ 32 A pena é agravaaa para quem exerce o comando, individual ou coletivo. da organização
criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 42 A pena é aumentada de 1/6 (um sexta) a 2/3 I dois terços):

1- se há participação de criança ou adolescente;

11- se há concurso de funcionário público, 1•alend::>-se a organização criminosa dessa condição
para a prática de infração penal;

111- se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV- se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;
V- se as circunstânciõs do fato evidenciare"Tl a transnacionalidade da organização.
§52 Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa,
poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.
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§ 62 A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo,
função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exerdcio de função ou cargo público
pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
§ 72 Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará
membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

3. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: CRIME ORGANIZADO
POR NATUREZA E POR EXTENSÃO.
Como exposto anteriormente, quando o conceito de organização criminosa foi introduzido
no art. 2° da Lei n° 12.694112, que versa sobre a formação do juízo colegiado para o julgamento
de crimes por elas praticados, a formação de uma organização criminosa, por si só, não era crime, não era um tipo penal, já que sequer havia cominação de pena. À época, tratava-se apenas
de uma forma de se praticar crimes, sujeitando o agente a certos gravames, tais como: 1) sujeição
do preso provisório ou do condenado ao regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 52, § 2°); 2)
realização do interrogatório por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens em tempo real (CPP, art. 185, § 2°, I); 3) impossibilidade de
aplicação da causa de diminuição de pena do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06 ao tráfico de
drogas; 4) aumento da pena do crime de lavagem de capitais de um a dois terços se o crime for
cometido por intermédio de organização criminosa (Lei n° 9.613/98, art. 1°, § 4°, com redação
dada pela Lei n° 12.683/12).
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.850/13, subsiste a possibilidade de aplicação de
todos esses gravames. No entanto, a figura da organização criminosa deixa de ser considerada
uma simples forma de se praticar crimes para se tornar um tipo penal incriminador autônomo
- "Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa" (Lei n° 12.850/13, art. 2°) -, punido com pena de reclusão, de 3 (três) a 8
(oito) anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Em
que pese a Lei n° 12.850/13 não ter fornecido o nomen iuris do crime, podemos denominá-lo
de organização criminosa.
Como se trata de novatio legis incriminadora, sua aplicação está restrita aos crimes praticados a partir da vigência da Lei n° 12.850, que se deu em data de 19 de setembro de 2013, sob
pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5°, XL).
De todo modo, como se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo,
detendo o agente o poder .de fazer cessar a prática delituosa a qualquer momento, na hipótese
de tal crime ter início antes do dia 19 de setembro de 2013, mas se prolongar na vigência da Lei
n° 12.850/13, é perfeitamente possível a responsabilizaçáo criminal pelo novo tipo penal, nos
termos da súmula n° 711 do STF ("A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência").
Não se pode confundir o conceito de crime organizado por natureza com a definição de
crime organizado por extensão. A expressão crime organizado por natureza refere-se à punição, de per si, pelo crime de organização criminosa, ou seja, pelo tipo penal do art. 2°, caput,
da Lei n° 12.850/13, ou pelos delitos de associação criminosa (CP, art. 288; Lei n° 11.343/06,
art. 35). Noutro giro, a expressão crime organizado por extensão refere-se às infrações penais
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praticadas pela organização criminosa ou pelas associações criminosas. A título de exemplo,
verificada a existência de organização criminosa especializada em crimes de peculato, os agentes deverão ser denunciados pelo crime de organização criminosa (Lei n° 12.850/13, art. 2°,
caput) -crime organizado por natureza- em concurso material com os delitos de peculato (CP,
art. 312)- crime organizado por extensão. 10

3.1. Bem jurídico tutelado.
Nos mesmos moldes que a nova figura delituosa de associação criminosa inserida no
art. 288 do Código Penal, cuida-se, o crime de organização criminosa, de infração penal contra
a paz pública, ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção
jurídica, que, pelo menos em tese, se veem atingidos pela societas criminís.

3.2. Análise do tipo penal.
São 04 (quatro) as condutas incriminadas pelo art. 2° da Lei n° 12.850/13, a saber: a) promover: consiste em gerar, dar origem a algo, fomentar; b) constituir: formar, organizar, compor; c) financiar: significa sustentar os gasros, custear, bancar, prover o capital necessário para
o desenvolvimento de determinada atividade; e d) integrar: tomar parte, juntar-se, completar.
Cuida-se de tipo misto alternativo. Logo, mesmo que o agente pratique, em um mesmo
contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da
alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada
em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena. Pouco importa que o autor tenha promovido, constituído e financiado determinada organização criminosa. Terá praticado um único
de organização criminosa, por força da incidência do princípio da alternatividade. Entretanto,
se tais condutas recaírem sobre organizações criminosas distintas, haverá concurso de crimes
(material ou mesmo continuado).
Para a tipificação do crime do art. 2° da Lei n° 12.850/13, o agente deverá promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, cujo
conceito consta do art. 1°, § 1°, da mesma Lei. Logo, trata-se de norma penal em branco homogênea. Grosso modo, são 3 (três) os requisitos fixados pelo art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13,
para o reconhecimento da organização criminosa: 11
a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas: esta associação de 4 (quatro) ou mais pessoas deve apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para sua configuração,
que diferenciam esta figura delituosa do concurso eventual de agentes a que se refere o art. 29
do CP, dotado de natureza efêmera e passageira. Com efeito, apesar de não haver menção expressa no art. 2° da Lei n° 12.850/13, o ideal é concluir que a estabilidade e a permanência
funcionam como elementares implícitas do crime de organização criminosa, porquanto não se
10

Nessa linha: CONSERINO, Cassio Roberto. Crime organizado e institutos correlatos. Série Legislação Penal
Especial. Organizadores: Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos e Levy Emanuel Magno. São Paulo: Editora
Atlas, 2011, p. 14.
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Para além desses requisitos, Bitencourt e Busato {Comentários à Lei de Organização Criminoso: Lei ng
12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 41) também elencam algumas condições negativas, que, se presentes, poderiam tipificar o crime do art. 288-A (constituição de milícia privada) do CP por força do princípio da
especialidade: a) não atuar com característica paramilitar; b) não atuar como milícia, isto é, com controle de
território ou de pessoas em um território, mediante coação.
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pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou um eventual e efêmero acordo de
vontades para a prática de determinado crime tenha o condão de tipificar tal delito. Eventual
agente infiltrado não pode ser levado em consi:ieração como integrante do grupo para complementar o número legal mínimo de 4 (quatro) integrantes necessários para a tipificação do crime
de organização criminosa;
b) Estrutura ordenada que se caracterh.a pela divisão de tarefas, ainda que informalmente: geralmente, as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológ,cos avançados, recrutamento de pessoas, divisão
funcional das atividades, conexão estrutural oo funcional com o poder público ou com agente
do poder público, oferta de prestações sociais, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimidação, alta capacitação para a pritica de fraude, conexão local, regional, nacional
ou internacional com outras organizações. Essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar "divisão de tarefas", reforça c• sentido de estruturação empresarial que norteia
o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência
segundo as especialidades de cada um dos integrantes do grupo, a exemplo do que ocorre com
o roubo de veículos, em que um agente fica re.;ponsável pela subtração, e outros pelo "esquentamenta" ou desmam:he, falsificação de documentos e revenda;
c) Finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sej;;.m superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter
transnacional: para a caracterização de uma organização criminosa, a associação deve ter por
objetivo a obtenção de qualquer vantagem, s~ja ela patrimonial ou não, mediante a prática de
infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou que tenham caráter transnacional- neste caso, pouco importa o quantum de pena cominado ao delito -, sendo indiferente
que as infrações penais sejam (ou não) da me;ma espécie.
Esse limite de 4 (quatro) anos não foi fixado de maneira aleatória pelo legislador. Na verdade, esse limite de 4 (quatro) anos de prisão funciona como um número cabalístico no direito
penal brasileiro, exatamente por c~nta das consequências que um dia a mais de pena pode vir
a representar para o condenado. De fato, se o acusado for condenado a cumprir pena inferior
ou igual a 4 (quatro) anos, fará jus aos seguir_res benefícios: a) pena em regime aberto (um dia a
mais não admite regime aberto); b) substitui•;:ão da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (um dia a mais não admite a substit"~ição, salvo em se tratando de crimes culposos); c)
prescrição em 8 (oito) anos (se a pena exceder a 4 anos, a prescrição será elevada para 12 anos).
Por ilícito transnacional se compreend~ aquele que transcende o território brasileiro, ou
seja, que envolve águas ou solo ou espaço aér~o que vão além do território nacional, que abrange
o solo, as águas internas, doze milhas de mar e o espaço aéreo respectivo. Na hipótese de o crime ultrapassar os limites do território brasileiro, será considerado transnacional, ainda que não
envolva diretamer.te qualquer outro país soberano.
Como o legislador faz uso da expressão infrações penais no art. 1°, § 1°, seria possível, pelo
menos em tese, aí incluirmos crimes e contravenções penais. No entanto, é bom ressaltar que não
há contravenções penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

~

..

~.

Como o legislador não fez qualquer ressalva no art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, parece-nos que o mais correto é concluir que as infrações penais a que se refere o dispositivo sob
comento podem ser de qualquer natureza, leia-se, crimes comuns- da competência da Justiça
Comum Estadual ou Federal-, crimes militares ou eleitorais, desde que tenham penas máximas
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superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional, do que se conclui que os meios extraordinários
de obtenção de prova regulamentados pela Lei n° 12.850/13 também podem ser aplicados no
âmbito da Justiça Militar (da União e dos Estados) e da Justiça EleitoraL
Cuida-se de crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação, pela natureza do bem
jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a prática delituosa a qualquer momento. Como se vê, urca das principais características do crime
permanente consiste em o agente poder fazer cessar a perturbação do bem jurídico a qualquer
momento. Ele possui o domínio do fato, da conduta e do resultado. 12 Por isso, enquanto não
cessar a permanência, é perfeitamente possível a prisão em flagrante (CPP, art. 303), inclusive
com violação de domicílio sem prévia autorização judicial, já que a própria Constituição Federal
aponta o flagrante delito como uma das exceções à clá:~sula de reserva de jurisdição (CF, art. 5°,
XI).'-' A prescrição, por sua vez, começa a fluir apenas com o fim da permanência (CP, art. 111,
III). Ademais, ainda que determinado indivíduo tenha se associado ao grupo quando ainda era
menor, deverá ser responsabilizado normalmente pelo crime do art. 2° da Lei n° 12.850113 se
atingir a idade de 18 (dezoito) anos enquanto o delit::> se encontrar em plena consumação, tal
qual disposto na súmula n° 711 do Supremo. 14

3.3. Sujeitos do crime.
Trata-se de crime comum, ou seja, o tipo penal não exige qualidade ou condição especial
do agente. Para a tipificação do crime do art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, é necessária a reunião de pelo menos 4 (quatro) pessoas. Logo, estamos diante de delito plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário, figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os
diversos agentes (pelo menos quatro) auxiliam-se mutuamente com o objetivo de produzir um
mesmo resultado, a saber, a união estável e permanente para a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacionaL Pouco importa
que os componentes da organização criminosa não se conheçam reciprocamente, que haja um
chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma
tarefa específica. Na verdade, basta que o fim almejado pelo grupo seja o cometimento de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacionaL 15
Evidenciada a presença de pelo menos 4 (quatro) pessoas, é de todo irrelevante que um
deles seja inimputável- qualquer que seja a causa da inimputabilidade penal (v.g., menoridade,
doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado) -, que nem todos os integrantes tenham sido identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de
alguma causa pessoa de isenção de pena.
Para o cômputo dos 4 (quatro) agentes necessários para a tipificação do crime de organização criminosa, não se pode querer incluir o agente infiltrado. A uma porque a própria infiltração
12

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito peno/. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 146-147.

13

Como já se pronunciou o STJ, dada sua natureza permanente, o antigo crime de quadrilha ou bando também
autorizava a prisão em flagrante durante todo o lapso temporal em que se verificasse a manutenção da associação dos consortes: STJ, 5• Turma, HC 157.886/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011.

14

Nessa linha, referindo-se, todavia, ao antigo crime de quacrilha, que também era dotado de natureza permanente: STJ, 5ª Turma, HC 169.510/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/02/2012, DJe 23/04/2012.

15

Nesse contexto, referindo-se, todavia, ao crime de quadrilha então previsto no art. 288 do CP: STF, Pleno,
AP 481/PA, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2011, DJe 127 28/06/2012.
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está condicionada à prévia existência de organização criminosa (Lei n° 12.850/13, art. 10, § 2°).
A duas porque o agente infiltrado não age com o necessário animus associativo. Visa, na verdade, à identificação de fomes de prova e à colheita de elementos de informação capazes de
contribuir para o desmantelamento da sociedade criminosa. 16
O sujeito passivo é a coletividade (crime vago).

3.4. Consumação e tentativa.
Em se tratando de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se o crime de organização criminosa com a simples associação de quatro ou mais pessoas
para a prática de crimes com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Sua consumação independe, portanto, da
prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delinquentium. Trata-se, portanto,
de crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples
fato de se figurar como integrante do grupo. 17
Aí reside mais uma diferença da organização criminosa em relação ao concurso de pessoas,
que é punido apenas se houver a concretização do delito (consumado ou tentado), nos termos
do art. 31 do CP ("0 ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa
em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado"), ou seja, é
indispensável ao menos a prática de aros executórios em relação ao crime para os quais os agentes
momentaneamente se associaram.
O crime de organização criminosa é incompatível com o conatus. Considerando-se que o
art. 2° da Lei n° 12.850/13 exige a existência de uma organização criminosa, conclui-se que,
presentes a estabilidade e a permanência do agrupamento, o delito estará consumado; caso contrário, o fato será atípico. Em síntese, os atos praticados com o objetivo de formar a associação
(anteriores à execução de qualquer dos núcleos) são meramente preparatórios.

3.5. Concurso de crimes.
Se os membros da organização criminosa praticarem as infrações penais para as quais se
associaram, deverão responder pelo crime do art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, em concurso
material (CP, art. 69) com os demais ilícitos por eles perpetrados. Nesse sentido, basta atentar
para o preceito secundário do próprio art. 2°, que prevê a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

À evidência, para que os integrantes da societas criminis respondam pelos delitos praticados
pela organização criminosa, é indispensável que tais infrações penais tenham ingressado na
esfera de conhecimento de cada um deles, sob pena de verdadeira responsabilidade penal objetiva. Logo, o agente não poderá ser responsabilizado por um homicídio praticado pelos demais
integrantes da organização-criminosa à qual se associou caso não soubesse, de antemão, que tal
delito seria executado pelo grupo.
16 · Com entendimento semelhante: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 18.
17

Referindo-se ao antigo crime de quadrilha, o STF já teve a oportunidade de afirmar que se tratava de crime
autônomo, prescindindo quer do crime posterior, quer, com maior razão, do anterior: STF, 1ª Turma, HC 95.086/
SP, Rei. Min. Marco Aurélio,]. 04/08/2009, DJe 162 27/08/2009.
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4. OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO
PENAL REFERENTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
O art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, introduz novo tipo penal incriminador no ordenamento pátrio, nos seguintes termos: "nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa".
São duas as condutas delituosas incriminadas pelo ripo penal em questão: a) impedir:
significa obstar, interromper, tolher, consumando-se com a efetiva cessação da investigação em
virtude de determinada conduta praticada pelo agente (crime material); b) embaraçar: consiste
em complicar, perturbar, ou seja, o crime restará consumado com qualquer ação ou omissão
que cause algum tipo de embaraço à investigação, ainda que não haja sua interrupção (crime
formal).
Diversamente do crime de organização criminosa constante do caput do art. 2°, que tutela
a paz pública, esta figura delituosa do § t 0 tem como bem jurídico tutelado a administração da
justiça. Outra diferença importante: enquanto aquela figura delituosa é crime de concurso necessário, exigindo a presença de pelo menos 4 (quatro) pessoas, o novel crime do§ to do art. 2°
deve ser compreendido como monossubjetivo (ou de concurso eventual), já que pode ser praticado por uma única pessoa, desde que este agente não tenha concorrido, de qualquer modo, para
a formação da organização criminosa.
Na redação do art. 2°, § to, da Lei n° t2.850/13, o legislador refere-se à conduta do agente
que impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Como o legislador fez uso do termo investigação, aí podemos incluir não
apenas o inquérito policial como também qualquer outro procedimento investigatório criminal
(v.g., investigações criminais presididas pelo Ministério Público), desde que referente à infração
penal que envolva organização criminosa.
Estranhamente, o legislador fez uso exclusivo do termo investigação, não fazendo qualquer
remissão ao processo judicial de infração penal que envolva organização criminosa. Diante do
imperdoável lapso do legislador, parece-nos inadmissível qualquer tipo de construção hermenêutica para que o embaraço do processo judicial também tipifique esta figura delituosa, sob
pena de evidente analogia in malam partem e consequente violação ao princípio da legalidade. 18
Trata-se de norma especial em relação ao crime de coação no curso do processo (CP,
art. 344). Logo, por força do princípio da especialidade, se determinado agente se valer de violência ou grave ameaça para embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização
criminosa, deverá responder pelo crime do art. 2°, § to, da Lei n° t2.850lt3, sem prejuízo das
penas correspondentes à violência praticada.

5. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
O art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, anuncia que "as penas aumentam-se até a metade se
na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo".
18
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Em sentido diverso, Nucci (Organização Criminosa: comentários à Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013. Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 25) conclui que, por meio de interpretação extensiva, impedir ou embaraçar
processo judicial também se encaixa no tipo penal sob comento. Afinal, se o menos é punido (perturbar mera
investigação criminal), o mais (processo instaurado pelo mesmo motivo) também deve ser.
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Arma de fogo pode ser conceituada como a arma que arremessa projéteis empregando a
força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um c.mo que tem a função de propiciar continuidade à
combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil (Decreto n° 3.665/2000,
Anexo, art. 3°, XIII).
Como o dispositivo faz remissão às penas no plural, o ideal é concluir que esta causa de
aumento de pena deverá incidir não apenas em relação ao crime do art. 2°, caput, mas também
em relação à figura delituosa do § 1° do art. 2°.
Diversamente da majorante do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2, I), onde
o legislador faz referência apenas ao emprego de arma - neste caso, a expressão arma abrange
tanto armas próprias (instrumento criado para ataque ou defesa) quanto impróprias (concebida
com finalidade diversa, mas que também pode ser utilizada para ataque ou defesa) -, a Lei das
Organizações Criminosas deixa evidente que a majorante sob comento deverá ser aplicada apenas quando houver o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa.
Nos mesmos moldes do que ocorre com o crime de roubo circunstanciado pelo emprego
de arma (CP, art. 157, § 2°, I), certamente haverá discussões quanto à necessidade de apreensão
da arma de fogo e subsequente exame pericial para fins de incidência (ou não) da majorante do
art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, sobretudo nas hipóteses em que o agente se livra da arma
durante uma possível tentativa de fuga.
A necessidade de apreensão da arma de fogo está relacionada à realização do exame pericial,
indispensável para aferir sua eficácia, compwvando a maior potencialidade. lesiva da conduta do
agente, de modo a autorizar a incidência da causa de aumento de pena do § 2° do art. 2° da Lei
n° 12.850/13. Todavia, nas hipóteses em que a arma não for apreendida, inviabilizando a realização do exame pericial direto, é plenamente possível que sua ausência seja suprida pela prova
testemunhal, nos termos do art. 167 do CfP. Nesse caso, para que a prova testemunhal possa
suprir a ausência do exame direto, •não basta que vítima e testemunhas se limitem a dizer que
teria havido o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. Devem, ademais,
afirmar de forma coerente que houve disparo com a arma de fogo, pois somente assim restará
provado que não se tratava de arma de brinquedo, uma vez que sua eficácia mostrou-se evidente,
denotando a maior potencialidade lesiva da conduta delituosa.
Essa necessidade de apreensão da arm:;_ de fogo para fins de incidência da majorante, cuja
ausência só pode ser suprida se vítima e testemunhas confirmarem que houve disparos com a
arma de fogo, está intimamente relacionada aos mesmos motivos que levaram o STJ a cancelar
a antiga súmula n° 174 do STJ, a qual dizia que a intimidação feita com arma de brinquedo autorizava o aumento da pena no crime de roubo. Tal súmula foi cancelada porque o STJ chegou
à conclusão de que, a despeito de causar tem::>r à vitima, e, portanto, autorizar o reconhecimento
da prática do crime de roubo simples cometido mediante grave ameaça (CP, art. 157, caput),
a utilização de arma de brinquedo não representa maior risco à integridade física da vítima. 19
19

Ao prever a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, o legislador buscou punir com maior rigor o indivíduo que
empregou artefato apto a lesar a integridade fí;ica do ofendido, representando perigo real, o que não ocorre
nas hipóteses de instrumento notadamente sem potencialidade lesiva. Logo, referida causa de aumento de
pena não é aplicável aos casos nos quais a arm' utilizada na prática do delito é apreendida e periciada, e sua
inaptidão para a produção de disparos é constêtada. Por consequência, a utilização de arma de fogo que não
tenha potencial lesivo afasta a mencionada majorante, mas não a grave ameaça, que constitui elemento do tipo

493

Art. 2°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

Ora, de maneira semelhante, se a arma de fogo não foi apreendida e se as testemunhas não
afirmaram que houve disparos com ela, como se pode afirmar categoricamente que a arma utilizada pelo agente não era de brinquedo, se se encontrava desmuniciada, ou era inapta a produzir
disparos? Registros policiais dão coma de inúmeros casos em que a arma apreendida seria de
brinquedo, a qual propiciaria a aparência de arma de verdade, sem, no entanto, deter qualquer
potencialidade lesiva. Portanto, considerando que, por força da regra probaória que deriva do
princípio da presunção de inocência, o ônus da prova recai sobre a acusc.ção, e não sobre o
acusado, tendo em conta, ademais, que o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva,
torna-se imprescindível a aferição da idoneidade do mecanismo lesivo, o que somente se viabiliza mediante sua apreensão e consequente elaboração do exame pericial direto, ou se vítima e
testemunhas confirmarem que houve disparos com a arma. 20

6. AGRAVANTE REFERENTE AO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
Consoante disposto no art. 2°, § 3°, da Lei n° 12850/13, a pena deve ser agravada para
quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
Cuida-se do autor intelectual (ou de escritório), que arquiteta mentalmente a estrutura do
delito com o objetivo de permitir a operacionalização da conduta ilícita independentemente da
sua contribuição para a prática de atos executórios.
Para a incidência desta circunstância agravante, que deve ser levada em consideração pelo
juiz na segunda fase do cálculo da pena, é indispensável a demonstração de ajuste prévio, capaz
de identificar a subserviência de um ou mais indivíduos da organização criminosa em relação ao
líder. De qualquer sorte, a aplicação desta agravante não pode ser feita de maneira concomitante
àquela do art. 62, I, do CP, sob pena de indesejado bis in idem.

7. DEMAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
As penas dos crimes do art. 2°, caput, e § 1°, também devem ser aurr.emadas de 116 (um
sexto) a 2/3 (dois terços) nas seguintes hipóteses:
I - se há participação de criança ou adolescente: de acordo com o art. 2° da Lei n°
8.069/90, considera-se criança a pessoa até 12 ':doze) anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade;
"roubo" na sua forma simples. Nesse contexto: STJ, 6' Turma, HC 247.669/SP, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 04/12/2012, DJe 14/12/2012.
20

494

Até bem pouco tempo atrás, era esse o entendimento do STJ em relação à majorante do art. 157, § 22, I, do
CP: STJ, 6' Turma, HC 89.518/SP, Rei. Min. Jane Silva, DJe 07/04/2008. Com entendimento semelhante: STJ, Sª
Turma, HC 155.149/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 2!:i/04/2010, DJe 14/06/2010. STJ, 6~ Turma, HC 177.215/RJ,
Rei. Min. Haroldo Rodrigues, j. 18/11/2010, DJe 17/12/2010; STF, 2ª Turma, HC 96.86~/SP, Rei. Min. Eros Grau,
DJe 148 06/08/2009. No entanto, é dominante o entendimento jurisprudencial no ser tido de que, para fins de
aplicação da majorante do art. 157, § 2•, I, do CP, se, por qualquer meio de prova - err especial pela palavra da
vftima ou pelo depoimento de testemunha presencial -ficar comprovado o simples emprego de arma de fogo,
pouco importando a demonstração de que disparos teriam sido efetuados, esta circun>tância deverá ser levada
em consideração pelo magistrado na fixação da pena. Nessa linha: STF, Tribunal Pleno HC 96.099/RS, Rei. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 104 04/06/2009. O STJ passou a adotar o mesmo entendim2nto do Supremo: STJ, 3ª
Seção, EREsp 961.863/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010, DJe 06/04/2011; STJ, Eª Turma, HC 135.002/SP,
Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/08/2011, DJe 19/09/2011.
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11 - se há concurso de funcionário púbHco, valendo-se a organização criminosa dessa
condição para a prática de infração penal: considera-se funcionário público quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que em
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública (CP, art. 327, caput e § 1°).
Como o legislador faz uso da expressão "se há concurso de funcionário público", depreende-se
que este agente deve figurar como coautor ou partícipe do crime de organização criminosa, nos
termos do art. 29 do CP. De mais a mais, a organização criminosa deve ter se aproveitado de
suas funções públicas para auxiliar as atividades ilícitas executadas pelo grupo, ou seja, deve
haver um nexo entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente;
III- se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao
exterior: produto da infração penal (ou producta sceleris) é o resultado imediato da operação
delinquencial, enfim, os bens que chegam às mãos do criminoso como resultado direto do
crime (ex: objeto roubado; dinheiro obtido com a prática da corrupção passiva ou o dinheiro
obtido com a venda da droga). Proveito da infração, produto indireto oufructus sceleris, por sua
vez, configura o resultado media to do crime, ou seja, trata-se do proveito obtido pelo criminoso
como resultado da transformação, substituição ou utilização econômica·do produto direto do
delito (e.g., dinheiro obtido com a venda do objeto roubado, veículos ou imóveis adquiridos
com o dinheiro obtido com a venda de drogas etc.). Quando o produto ou proveito da infração
destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior, impõe-se a aplicação da majorante do art. 2°, § 4°,
III, da Lei n° 12.850/13. Justifica-se esta majorante em virtude da maior dificuldade em rastrear, localizar, sequestrar e confiscar o produto direto ou indireto da infração penal destinado
ao exterior. Não por outro motivo, o próprio Código Penal passou a prever a possibilidade de
o confisco e as medidas assecuratórias recaírem sobre o patrimônio lícito do acusado, quando
o produto ou proveito da infração penal se localizar no exterior (CP, art. 91, §§ 1° e 2°, com
redação dada pela Lei n° 12.694/12);
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes: com o objetivo de evitar disputas territoriais, é cada vez mais comum a
conexão entre as organizações criminosas. Isso representa um sensível incremento da potencialidade lesiva dessa conduta delituosa, justificando, pois, a aplicação da majorante do art. 2°, § 4°,
IV, da Lei n° 12.850/13;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização:
como a transnacionalidade é uma elementar do conceito de organização criminosa (Lei n°
12.850/13, art. 1°, § 1°, in fine), revela-se inadmissível a aplicação desta majorante, sob pena de
dupla valoração do mesmo fato em prejuízo do agente (bis in idem). 21

8. AFASTAMENTO CAUTELAR DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUAS
FUNÇÕES.
De acordo com o art. ·2o, § 5°, da Lei n° 12.850/13, havendo indícios suficientes de que o
funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento
cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer
necessária ~ investigação ou instrução processual.
21

Nesse contexto: NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa: comentários à Lei 12.850, de 02 de agosto
de 2013. Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.
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Por função pública compreende-se toda atividade desempenhada com o objetivo de consecução de finalidades próprias do Estado, por meio daquele que exerce cargo, emprego ou
função pública, nos termos do art. 327 do Código Penal. Exercem função pública todos aqueles
que prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração indireta, aí incluídos
os agentes políticos, os servidores públicos, assim como os particulares em colaboração com o
Poder Público.
Passível de decretação em qualquer fase da persecução penal, a medida cautelar do art. 2°,
§ 5°, da Lei n° 12.850/13, somente poderá recair sobre o agente que tiver se aproveitado de
suas funções públicas para auxiliar as atividades ilícitas executadas pela organização criminosa,
ou seja, deve haver um nexo entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo
agente.
Sob a lógica do menor sacrifício do direito afetado, um dos desdobramentos do princípio
da proporcionalidade, na medida em que o dispositivo sob análise autoriza o afastamento
cautelar do cargo, emprego ou função, é perfeitamente possível que o juiz determine a suspensão de apenas parte da atividade rotineiramente desenvolvida pelo funcionário público.
Exemplificando, da mesma forma que o juiz pode determinar a suspensão da função pública
de um Auditor da Receita Federal, que exerce suas funções em determinada unidade alfandegária, investigado pela prática do crime de facilitação de contrabando ou descaminho em
benefício de organização criminosa, também pode determinar que este se limite a cumprir
expediente interno.
Diversamente do legislador da Lei n° 12.683/12, que, ao alterar a Lei de Lavagem de Capitais, cometeu o desatino de prever o afastamento imediato do servidor público como consequência imediata do indiciamento por parte da autoridade policial (Lei n° 9.613/98, art. 17-D),
incorrendo, pois, em flagrante inconstitucionalidade, o art. 2°, § 5°, da Lei n° 12.850/13, faz
referência expressa à necessidade de determinação judicial. Por se tratar de medida cautelar,
esse afastamento do exercício funcional está condicionada à presença do Jumus comissi delicti e
do pericufum libertatis, não podendo jamais ser imposto como efeito automático do início das
investigações ou da instauração do processo penal.
O periculum libertatis deve se basear em fundamentação que demonstre que a manutenção
do agente no exercício de tal função ou atividade poderá prejudicar a investigação ou instrução
probatória. Mas não é esta a única hipótese que autoriza sua decretação. Com efeito, esta medida também pode ser decretada para neutralizar outros riscos, desde que restritos àqueles indicados no art. 282, I, do CPP: necessidade para aplicação da lei penal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de infrações penais. Assim, da mesma forma que a suspensão do
exercício da função pode ser determinada para que o acusado não se utilize de suas. funções para
destruir provas, pressionar testemunhas, intimidar vítimas, ou seja, para obstruir a investigação
de qualquer forma ou prejudicar a busca da verdade, também poderá ser imposta com o objetivo
de evitar novas práticas delituosas.
Nada diz a Lei n° 12.850/13 acerca do recurso a ser utilizado contra a decretação dessa
medida. No entanto, como a Lei n° 12.403/11 passou a prever que a decretação dessas medidas cautelares diversas da prisão serão concedida,s em conjunto com a liberdade provisória,
o instrumento adequado será o recurso em sentido estrito, aplicando-se, extensivamente, o
quanto disposto no art. 581, inciso V, do CPP. De todo modo, como o art. 282, § 4°, do CPP,
prevê que o descumprimento injustificado das cautelares diversas da prisão poderá dar ensejo,
em último caso, à decretação da prisão preventiva, não se pode descartar a possibilidade de
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utilização do writ of habeas corpus, já que, em última análise, há risco potencial à liberdade
de locomoção. 22
Quanto à suspensão do exercício da função pública, tem havido séria controvérsia acerca da
possibilidade de ser determinada a suspe::tsão da remuneração do servidor.
De um lado, há quem entenda que a manutenção do pagamento do servidor suspenso de
suas funções criaria uma situação de desigualdade ou injustiça em comparação com o funcionário que teve que trabalhar durante tod.:> o mês para perceber sua remuneração. A propósito, o
ST] já se pronunciou no seguinte sentido: "Não prestado o serviço pelo agente público, a consequência legal é a perda da remuneração do dia em que esteve ausente, salvo se houver motivo
justificado. E, por induvidoso, a ausênci<. do agente público no serviço devido ao cumprimento
de prisão preventiva não constitui motivação idônea a autorizar a manutenção do pagamento da
remuneração. Com efeito, não há falar, em hipóteses tais, em força maior. Isso porque, em boa
verdade, é o próprio agente público que, mediante sua conduta tida por criminosa, deflagrao
óbice ao cumprimento de sua parte na relação que mantém com a Administração Pública. Por
outras palavras, não há falar em imprevisibilidade e inevitabilidade, afastando, por isso mesmo,
um dos elementos essenciais ao reconhecimento da alegada força maior. A Lei n° 8.112/90, em
seu artigo 229, assegura à família do serYidor ativo o auxílio-reclusão, à razão de dois terços da
remuneração, quando afastado por motivo de prisão preventiva. A pretensão, todavia, há de ser
deduzida pelos próprios beneficiários. En caso de absolvição, o servidor terá direito à integralização da remuneração (artigo 229, parágrafo 1°, da Lei n° 8.112/90)". 23
A nosso ver, tendo em conta o princípio da presunção de inocência, pensamos que esse
afastamento coativo das funções não pode implicar em desconto ou suspensão do subsídio.
Afinal, o afastamento do funcionário não é voluntário, mas sim resultado da aplicação de uma
medida cautelar, valendo lembrar que, como efeito de uma possível condenação, poderá haver
inclusive a perda do cargo, tal q1,1al previsto no art. 2°, § 6°, da Lei n° 12.850/13. Analogicamente, pode-se utilizar o quanto disposto no art. 147, caput, da Lei n° 8.112/90, que prevê o
afastamento cautelar do funcionário público no processo administrativo disciplinar, porém sem
prejuízo da remuneração.
Em Recurso Extraordinário no qual se discutia a constitucionalidade de preceito de lei
estadual mineira que impunha a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de
suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional
(art. 2° da Lei n° 2.364/61, que deu nova redação à Lei n° 869/52), o Plenário do Supremo afirmou, por unanimidade, que o preceito implica flagrante violação aos princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5°, LVII, e art. 37, XV, respectivamente). Isso porque, a se admitir a reduçÉ.o da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido
22

Em caso concreto referente ao afastamento :autelar de Desembargador com fundamento na lC 35/79 (art. 29),
que perdurou por cerca de 4 anos e 6 meses, o Supremo concluiu tratar-se de excesso de prazo gritante. Daí
porque foi deferida a ordem em habeas cor;>us para suspender os efeitos da decisão da Corte Especial do STJ
no tocante ao afastamento do cargo, determinando-se, por consequência, o retorno do acusado à função de
Desembargador Estadual perante o TJ/PE: STF, 2•Turma, HC 90.617/PE, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 30/10/2007,
DJe 41 06/03/2008.

23

STJ, 6~ Turma, REsp 413.398/RS, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04/06/2002, DJ 19/12/2002 p. 484.
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processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de
devolução das diferenças, em caso de absolvição. 24
Nesse ponto, a Lei n° 12.850/13 afastou qualquer controvérsia. Afinal, o art. 2°, § 5°, in
fine, da nova Lei de Organizações Criminosas, é categórico ao afirmar que o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, será executado sem prejuízo da remuneração, quando a medida
se fizer necessária à investigação ou instrução processual.
Superada essa análise quanto à impossibilidade de suspensão da remuneração, é bom lembrar que, caso o indivíduo seja absolvido em primeira instância, deve o magistrado afastar a
medida cautelar, retornando o servidor ao exercício normal de suas funções. E isso por força de
uma interpretação analógica com o disposto no art. 386, parágrafo único, inciso 11, do CPP,
que prevê que, na sentença absolutória, o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas.

9. PERDA DO CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO OU MANDATO ELETIVO E
INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO.
De acordo com a regra geral constante do art. 92 do Código Penal, um dos efeitos específicos da sentença condenatória irrecorrível é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo,
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, ou, nos
demais casos, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos.
Como se trata de efeito específico, deve constar da sentença condenatória declaração expressa e
fundamentada acerca de sua aplicação (CP, art. 92, parágrafo único). Esta fundamentação não
se satisfaz com a mera, reprodução dos critérios objetivos previstos na lei para a aplicação de tais
efeitos. Exige-se, ademais, que o magistrado aponte a necessidade e adequação de tal medida às
circunstâncias fáticas que deram ensejo à condenação do acusado. 25
A Lei das Organizações Criminosas, por sua vez, prevê em seu art. 2°, § 6•>, que a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8
(oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. Como se percebe, não consta do dispositivo
legal qualquer exigência quanto à quantidade de pena imposta ao agente. Logo, independentemente da pena cominada, o trânsito em julgado de sentença condenatória irrecorrível acarretará
a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo.
Nos mesmos moldes do que ocorre na Lei de Tortura (Lei n° 9.455/97, art. }0 , § 5°), em
que este efeito extrapenal é considerado automático e obrigatório, prescindindo inclusive de fundamentação,26 não há necessidade de motivação do magistrado quanto à perda do cargo quando
se tratar de condenação irrecorrível de funcionário público integrante de organização criminosa.
24

STF, Pleno, RE 482.006/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007, DJe 162 13/12.'2007.

25

Nessa linha: STJ, 6ª Turma, HC 180.981/GO, Rei. Min. Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP,
j. 18/11/2010, DJe 07/02/2011. No sentido de que os efeitos da condenação, dispostos no art. 92 do Código
Penal, não possuem incidência automática, razão pela qual, caso o Magistrado entenda pela aplicação do mencionado artigo, deve fundamentar devidamente a decisão. Portanto, deve ser afastada a pena de perda do
cargo público quando verificada a ausência de fundamentação idônea na decisão que a mpôs: STJ, Sª Turma,
REsp 810.931/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19/06/2007, DJ 06/08/2007 p. 649.

26

STJ, s• Turma, HC 134.218/GO, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06/08/2009, DJe OE./09/2009. Na mesma
linha: STJ, 6ª Turma, HC 47.846/MG, Rei. Min. Og Fernandes, j. 11/12/2009, DJe 22/02/2010.
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Outro detalhe importante acerca desse efeito é que sua aplicação não está condicionada à existência de requerimento expresso nesse sentido constante da peça acusatória. Ora, sendo a perda
do cargo, emprego, função ou mandato eletivo, consequência da condenação, nos termos do
art. 2°, § 6°, da Lei n° 12.850/13, mostra-se dispensável a veiculação, na denúncia, de pedido
visando a sua implementação. 27 Outrossim, se o acusado encontrava-se, à época do crime, em
pleno exercício do cargo, vindo a se aposentar dias depois, é plenamente legítima a cassação de
sua aposentadoria, se tiver havido a declaraçãu fundamentada da perda do cargo como efeito
extra penal da condenação por crime cometido na atividade. 28
Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo,
emprego, ou função, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor
ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo
disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegar a apuração
realizada no âmbito administrativo não terá u condão de modificar a força do decreto penal
condenatório. Do administrador não se pode esperar outra conduta, sob pena, inclusive, de
eventual responsabilização criminal pelos delitos de prevaricação e/ou desobediência. 29
Especificamente quanto à perda do mandato eletivo de Senadores e Deputados Federais,
especial atenção deve ser dispensada ao art. 55. § 2°, da Constituição Federal, s.egundo o qual,
no caso de condenação criminal em sentença cransitada em julgado, a perda do mandato será
decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por voto aberto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.3°
Por força desse dispositivo, em processo penal do qual resultou a condenação de um Senador à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de detenção em regime inicial semiaberto em virtude
da prática do crime do art. 90 da Lei n° 8.666/93, concluiu o Plenário do Supremo competir
ao Senado Federal deliberar sobre a eventual perda do mandato parlamentar do acusado, nos
termos do art. 55, VI e § 2°, da Constituição FederaJ.3 1
No entanto, em caso concreto em que ex-deputado federal foi condenado irrecorrivelmente à pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes de formação
de quadrilha e peculato, concluiu o Plenário do STF que tanto a suspensão quanto a perda do
cargo seriam medidas decorrentes da condenação criminal e imediatamente exequíveis após seu
trânsito em julgado, sendo irrelevante se o réu exercia ou não cargo eletivo ao tempo do julgamento. Assim, rejeitou-se a alegação da defesa de que o acusado, em razão de haver sido eleito e
diplomado, novamente, deputado federal, após a condenação, teria direito às prerrogativas dos
27

Nesse sentido, referindo-se, todavia, à perda do cargo disciplinada pela regra geral do art. 92 do Código Penal:
STF, 1ª Turma, HC 93.?15/PR, Rei. Min. Marco Aurélio", j. 09/06/2009, DJe 121 30/06/2009.

28

Nesse contexto, fazendo remissão, no entanto, à perda do cargo disciplinada pelo art. 92 do CP: STJ, 5ª Turma,
REsp 914.405/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 23/11/2010, DJe 14/02/2011. Em sentido diverso, entendendo que a
cassação da aposentadoria não pode ser aplicada como consectário lógico de condenação penal, mesmo que o
fato apurado tenha sido cometido quando o funcionário ainda estava na ativa, o que, no entanto, não impede
que a prática de crime em serviço acarrete a cassação da aposentadoria em eventual processo administrativo:
STJ, 6ª Turma, RMS 31.980/ES, Rei. Min. Og Fernandes, j. 02/10/2012.

29

STJ, 5ª Turma, RMS 22.570/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/03/2008, DJe 19/05/2008.

30

Por força do art. 27, § 12, da Carta Magna, esta regra també111 se estende a deputados estaduais e distritais, mas
não a vereadores, que estão submetidos ao regramento ger.al do art. 92, I, do Código Penal.

31

STF, Pleno, AP 565/RO, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 07/08/2013.
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arts. 53,§ 2°, e 55,§ 2°, ambos da CF. Como constou da decisão condenatória a suspensão de
seus direitos políticos com fundamento no art. 15, III, da Consticuição Federal, concluiu a Corte que esta suspensão seria inócua se o exercício de novo mandato parlamentar impedisse a perda
ou suspensão dos direitos políticos. Nesse sentido, a perda do mandato parlamentar derivaria
logicamente do preceito constitucional a impor a limitação dos direitos políticos, que poderia
efetivar-se com a suspensão ou perda do mandato. Ressaltou-se que, além dos casos em que a
condenação criminal transitada em julgado levasse à perda do mandato - em razão de o üpo
penal prever que a improbidade administrativa estaria contida no crime - , haveria hipóteses
em que a pena privativa de liberdade seria superior a quatro anos, situações em que aplicável o
art. 92 do CP. Portanto, a condendçáo também poderia gerar a perda do mandato, pois a conduta seria incompatível com o cargo. Ressalvadas essas duas hipóteses, em que a perda do mandato
poderia ser decretada pelo Judiciário, observar-se-ia, nos demais casos, a reserva do Parlamento.
Poderia, então, a casa legislativa interessada proceder na forma prevista no art. 55, § 2°, da CF.
Reputou-se que, na linha jurisprudencial da Corte, a sanção concernente aos direitos políticos
imposta a condenado por crime contra a Administração Pública bastaria para determinar a
suspensão ou perda do cargo, e seria irrelevante o faro de ter sido determinada a condenação
sem que o réu estivesse no exercício de mandato parlamentar, com sua posterior diplomação no
cargo de depurado federal, antes do trânsito em julgado da decisão. 32
No julgamento do caso Mensalão, o Plenário do Supremo também concluiu por maioria
que, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a suspensão dos direitos políticos (CF,
art. 15, III) teria o condão de acarretar a perda do mandato eletivo dos então deputados federais
condenados no referido processo, nos termos do art. 55, VI, e § 3°, da Constituição Federal.
Assinalou-se que as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos seriam taxativas (CF,
art. 15) e que o Poder Legislativo poderia decretar a perda de mandato de deputado federal ou
senador, com fundamento em perda ou suspensão de direitos políticos, bem assim em condenação criminal transitada em julgado (CF, art. 55, IV e VI). Ressaltou-se que esta previsão
constitucional estaria vinculada aos casos em que a sentença condenatória não tivesse decretado
perda de mandato, haja vista não estarem presentes os requisitos legais (CP, art. 92), ou por ter
sido proferida anteriormente à expedição do diploma, com o trânsito em julgado ocorrente em
momento posterior. Afastou-se, na espécie, a incidência de juízo político, nos moldes do procedimento previsto no art. 55 da CF, uma vez que a perda de mandato eletivo seria efeito irreversível da sentença condenatória. Consignou-se, ademais, a possibilidade de suspensão do processo,
com o advento da EC 35/2001, para evitar que o parlamentar fosse submetido à perseguição
política. Entretanto, não ocorrida a suspensão, o feito seguiria trâmite regular. Frisou-se que os
condenados réus teriam cometido crimes contra a Administração Pública quando no exercício
do cargo, a revelar conduta incompatível com o exercício de mandato eletivoY
Ultrapassada essa discussão, é bom destacar que a perda do cargo, emprego, função ou
mandato eletivo funciona como efeito permanence, com a ressalva de que a condenação irrecorrível acarreta a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos
subsequentes ao cumprimento da pena (Lei n° 12.850/13, art. 2°, § 6°, in fine). Portanto, decorrido este prazo exclusivamente em relação à função ou cargo público, o agente somente poderá
readquirir sua capacidade de ocupar novo cargo, emprego, fu'nção ou mandato eletivo por meio
32

STF, Pleno, AP 396 QO/RO, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 26/06/2013, DJe 196 03/10/2013.

33

STF, Pleno, AP 470/MG-228, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 17/12/2012.
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de reabilitação criminal (CP, arts. 93 a 95), desde que através de nova investidura (concurso
público ou eleição), sendo vedado, entretanto, o restabelecimento da situação anterior, ou seja, o
retorno aos postos anteriormente ocupados (CP, art. 93, parágrafo único, in fine).

10. INVESTIGAÇÃO DE POLICIAIS ENVOLVIDOS COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
Havendo indícios de participação de policial nos crimes de que trata a nova Lei das Organizações Criminosas, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao
Ministério Público, que designará membr:. para acompanhar o feito até a sua conclusão. É este
o teor do art. 2°, § 7°, da Lei n° 12.850/13.
Esta comunicação da Corregedoria ao órgão ministerial nada mais é do que um desdobramento natural do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público (CF, art. 129,
VII), que pode ser conceituado como o "conjunto de normas que regulam a fiscalização exercida
pelo Ministério Público em relação à Polícia, na prevenção, apuração e investigação de fatos
tidos como criminosos, na preservação dos direitos e garantias constitucionais dos presos que
estejam sob responsabilidade das autoridades policiais e na fiscalização do cumprimento das
determinações judiciais". 34
Como o art. 2°, § 7°, da Lei n° 12.850/13, dispõe que a investigação será presidida pela
Corregedoria de Polícia, que deverá comunicar o fato ao Parquet para fins de acompanhamento
do procedimento investigatório, há quem entenda que estaria afastada ·a possibilidade de as
investigações serem realizadas diretamente pelo Ministério Público. 35
Não nos parece ser esta a melhor condusão, a não ser que se queira interpretar a Constituição Federal à luz da legislação ordinária, e não o contrário, como deve ser. Ora, por mais que o
dispositivo sob comento tenha a pretensão de atribuir à respectiva Corregedoria de Polícia a exclusividade da investigação de policiais envolvidos com organizações criminosas, é evidente que
tal preceito não pode se sobrepor aos dispositivos constitucionais que dão amparo à investigação
realizada diretamente pelo Ministério Público.
Além de outorgar ao Ministério PúbJco a titularidade da ação penal pública (CF, art. 129,
I), a Constituição Federal também estabelece como função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, assim como requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais (art. 129, VI e VIII). Por força da teoria dos poderes implícitos, a Constituição, ao
conceder uma atividade-fim a determinado órgão ou instituição, culmina por, implicitamente e simultaneamente, a ele também conceder todos os meios necessários para a consecução
daquele objetivo. Portanto, se a última palavra acerca de um fato criminoso cabe ao Ministério Público, porquanto é ele o titular da ação penal pública (CF, art. 129, inc. I), deve-se
outorgar a ele todos os meios para firmar seu convencimento, aí incluída a possibilidade de
34

GUIMARÃES, Rodrigo Régnier Chemim. Con trote externo da atividade policial pelo Ministério Público. 2~ ed.
Curitiba: Juruá, 2009. p. 80.

35

Com esse entendimento: NUCCI. Organizações criminosas. Op. cit. p. 33.
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i
realizar investigações criminais, sob pena de não se lhe garantir o meio idôneo para realizar a
persecução criminal, ao menos em relação a certos tipos de delito. 36

À evidência, esta função investigatória do Ministério Público não se converteria em atividade ordinária, mas excepcional, a legitimar a sua atuação em casos de abuso de autoridade,
prática de delito por policiais, crimes contra a Administração Pública, inércia dos organismos
policiais, ou procrastinação indevida no desempenho de investigação penal, situações que exemplificativamente justificariam a intervenção subsidiária do órgão ministerialY
CAPITULO 11
DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA
Art. 32 Em qualquer fase da persecução pena I, serão permitidos, sem prejuízo de outros já
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I -colaboração premiada;
11- captação ambiental de sinais eletromagnéticos. ópticos ou acústicos;
111- ação controlada;
IV- acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de
bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorai~ ou comerciais;
V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, rios termos da legislação específica;
VI- afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da. legislação específica;
VIl- infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;
VIII- cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

11. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA.
Com o incremento da criminalidade organizada, que ganhou novos contornos e passou
a se manifestar de forma concatenada e estruturada, o Direito Penal e Processual Penal, antes
focado apenas no criminoso individual, em crimes praticados em concurso de agentes e, no máximo, na antiga quadrilha ou bando, teve que se adaptar à nova realidade. Com efeito, a cultura
da supressão da prova, a afirmação de um código de silêncio extremamente rígido e o medo que
as pessoas naturalmente têm de depor quanto aos ilícitos decorrentes de organizações criminosas, reduzem sobremaneira e eficácia dos tradicionais procedimentos investigatórios utilizados
pelos órgão estatais responsáveis pela persecução penal.
Deveras, com o avanço da criminalidade organizada e a demonstração da insuficiência dos
meios ordinários de obtenção de prova (v.g., busca domiciliar), era premente a adoção de novas
36

Há precedentes da 2' Turma do STF nesse senti do: STF, 2' Turma, HC 91.661, Rei. Min. Ellen Gracie,
j. 10/03/2009, DJe 64 02/04/2009. E ainda: STF, 2~ Turma, HC 89.837/DF, Rei. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2009,
DJe 20/11/2009.

37

O Plenário do Supremo deve se posicionar de maneira definitiva quanto ao assunto em breve, pois houve o
reconhecimento de repercussão geral no RE 593.727/MG (Rei. Min. Cezar Peluso). Em data de 27/06/2012,
pediu vista dos autos o Min. Luiz Fux.
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técnicas especiais de investigação capazes de fazer frente à gravidade dos ilícitos perpetrados pelas organizações criminosas, até mesmo para se atingir a eficiência desejada de um Estado atuante. Daí a importância da Lei n° 12.850/13, que passa a disciplinar com maior rigor a utilização
e execução de diversas técnicas especiais de investigação. Seu Capítulo li -"Da investigação e
dos meios de obtenção da prova" - abrange a Seção I, que trata da "Colaboração Premiada", a
Seção li, que versa sobre a "Ação Controlada", a Seção III, referente à "Infiltração de Agentes",
a Seção IV, atinente ao "Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações", e,
por fim, a Seção V, que cuida "Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova".

À evidência, a execução desses novos meios extraordinários de obtenção de prova não pode
ser levada adiante sem a necessária observância dos direitos e garantias fundamentais inerentes
ao devido processo legal. Como observa Antônio Scarance Fernandes, "é essencial para a sobrevivência da organização criminosa que ela impeça a descoberta dos crimes que pratica e dos
membros que a compõem, principalmente dos seus líderes. Por isso ela atua de modo a evitar o
encontro de fomes de prova de seus crimes: faz com que desapareçam os instrumentos utilizados para cometê-los e com que prevaleça a lei do silêncio entre os seus componentes; intimida
testemunhas; rastreia por meio de tecnologias avançadas os locais onde se reúne para evitar
interceptações ambientais; usa telefones e celulares de modo a dificultar a interceptação, preferindo conversar por meio de dialetos ou línguas menos conhecidas. Por isso, os Estados viram-se
na contingência de criar formas especiais de descobrir as fomes de provas, de conservá-las e de
permitir produção diferenciada da prova para proteger vítimas, testemunhas e colaboradores". 38
Em síntese, em se tratando de organizações criminosas, há de se buscar uma conciliação
entre o garanrismo dos valores fundamentais do processo penal moderno e a eficiência, que deve
ser medida não pelo número de condenações, mas sim pela existência de um procedimento que
permita a consecução de um resultado justo em tempo razoável, seja por possibilitar aos órgãos
da persecução penal uma atuação eficaz de modo a fazer atuar o direito punitivo, seja por assegurar ao acusado as garantias do devido processo legal. Portanto, não há antagonismo entre
eficiência e garantismo. Embora dotados de objetivos distintos - de um lado, a persecução penal, do outro, as garantias do acusado-, deve existir obrigatoriamente um equilíbrio entre esses
ideais no processo penal. Afinal, não se compreende eficiência sem garantismo. E garanrismo
sem eficiência representa um vazio de objetivos na persecução penal.
Portanto, em fiel observância ao devido processo legal, a utilização dessas técnicas especiais
de investigação deve atender às seguintes exigências:
a) reserva de lei: expressão do princípio da legalidade (CF, art. 5°, caput, e incisos li e
LIV), a reserva de lei é exigida para que a restrição a direito fundamental seja legítima. A lei
processual penal que a discipline deve ser prévia, escrita e estrita. Destes atributos decorrem a
anterioridade e especifidade da 11orma processual penal rêstritiva de direito fundamental; 39
b) reserva de jurisdição: consectário do princípio da judicialidade, a utilização dessas técnicas especiais de investigaÇão pressupõe, pelo menos em regra, prévia autorização judicial. É o
38

O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. In: TOLEDO, Otávio Augusto de Almeida;
LANFREDI, Luís Geraldo Sant'Ana; SOUZA, Luciano Anderson de; SILVA, Luciano Nascimento (Coord.). Repressão
penal e o crime organizad;; os novos rumos da política criminal após o 11 de setembro. São Paulo: Quartier
Latin, 2009, p. 241.
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MORAES, Mauricio Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileira: análise de sua estrutura
normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 315.

503

Art. 3°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

que ocorre, por exemplo, com a infiltração de agentes policiais (Lei n° 12.850/13, art. 10, caput).
É bem verdade que certos procedimentos investigatórios podem ser executados sem prévia autorização judicial, a exemplo da ação controlada prevista na Lei das Organizações Criminosas.
No entanto, nesse caso, o controle jurisdicional seria exercido a posteriori, já que a própria Lei
n° 12.850/13 exige ulterior comunicação ao juiz competente, que poderá, então, estalecer os
seus limites;
c) proporcionalidade: de início, deve ser verificada a adequação da medida, ou seja, sua
aptidão para possível descoberta de fontes de prova; na sequência, há de ser demonstrada sua
necessidade, no sentido de que, entre os meios possíveis para a descoberta de fomes de prova,
deve ser utilizado o menos restritivo, considerado o caráter excepcional da restrição a direitos
fundamentais; por fim, a proporcionalidade em sentido estrito se traduz em um juízo de
ponderação sobre os valores em conflito em cada caso concreto, com vistas à afirmação da prevalência de um deles.

11.1. Investigação preliminar.
A partir do momento em que determinado delito é praticado, surge para o Estado o poder-dever de punir o suposto autor do ilícito. Para que o Estado possa deflagrar a persecução criminal em juízo, é indispensável a presença de elementos de informação quanto à autoria e quanto
à materialidade da infração penal. De fato, para que se possa dar início a um processo criminal
contra alguém, faz-se necessária a presença de um lastro probatório mínimo apontando no
sentido da prática de uma infração penal e da probabilidade de o acusado ser o seu autor, sob
pena de a peça acusatória ser rejeitada em virtude da ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).
Esses elementos de informação são colhidos numa investigação preliminar e assumem papel
decisivo para a formação da convicção do titular da ação penal sobre a viabilidade da acusação,
além de subsidiarem a decretação de medidas cautelares pessoais, patrimoniais ou probatórias.
Diferencia-se a investigação preliminar da instrução processual por esse motivo: enquanto
a investigação criminal tem por objetivo a obtenção de dados informativos para que o órgão
acusatório examine a viabilidade de propositura da ação penal, a instrução em juízo tem como
escopo colher provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para demonstrar a legitimidade da pretensão punitiva ou do direito de defesa.
Geralmente, o inquérito policial é o instrumento utilizado pelo Estado para a colheita
desses elementos de informação, viabilizando o oferecimento da peça acusatória quando houver
justa causa para o processo (jumus comissi delicti), mas também contribuindo para que pessoas
inocentes não sejam injustamente submetidas às cerimônias degradantes do processo criminal.
No entanto, a atividade investigatória não é exclusiva da Polícia Judiciária. Com efeito, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 4°, parágrafo único, acentua que a atribuição para
a apuração das infrações penais e de sua autoria não excluirá a de autoridades administrativas, a
quem por lei seja cometida a mesma fonçáo. Bom exemplo de investigação desenvolvida por instrumento diverso do inquérito policial é o procedimento investigatório criminal presidido pelo
órgão do Ministério Público com atribuições criminais, regulamentado pela Resolução no 13 do
Conselho Nacional do Ministério Público.4°
40
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11.2. Fontes de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova.
Para que se possa conceituar meio de obtenrtúJ de prova, é necessário, antes, apreendemos o
conceito de fonte de prova e meio de prova.
A expressão fonte de prova é utilizada para designar as pessoas ou coisas das quais se
consegue a prova, daí resultando a classificação em fontes pessoais (ofendido, peritos, acusado,
testemunhas) e fomes reais (documentos, em sentido amplo). Cometido o fato delituoso, tudo
aquilo que possa servir para esclarecer alguém acerca da existência desse fato pode ser conceiruado como fonte de prova. Derivam do fato delituoso em si, independentemente da existência do processo, ou seja, são anteriores a ele, sendo que sua introdução no feito se dá através
dos meios de prova. Exemplificando, suponha-se que determinado crime tenha sido praticado
dentro de uma sala de aula. Todas as pessoas que presenciaram o cometimento do delito serão
consideradas fontes de prova. O conhecimento delas acerca do fato delituoso poderá ser levado
à apreciação do juiz, sendo que a introdução dessas informações nos autos do processo será feita
pelo meio de prova pertinente, in casu, pela prova testemunhal.
Meios de prova são, portanto, os instrumentos através dos quais as fomes de prova são
introduzidas no processo. São todos os recursos, diretos ou indiretos, utilizados durante o curso
do processo para se tentar alcançar a verdade acerca da imputação constante da peça acusatória.
Dizem respeito a uma atividade endoprocessua! que se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e a participação dialética das partes sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo
objetivo precípuo é a fixação de dados probatórios no processo. Enquanto as fontes de prova
são anteriores ao processo e extraprocessuais, os meios de prova somente existem no processo.
Como aduz Badaró, "a testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações em
juízo são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a sua incorporação ao processo
é o meio de prova. O livro contábil é a fonte de prova, enquanto a perícia contábil é o meio de
prova". 41
De outro lado, procedimentos investigatórios, meios de obtenção de prova (ou de investigação) referem-se a certos procedimentos, 42 geralmente extraprocessuais, regulados por lei,
que se desenrolam, em regra, sob autorização e fiscalização judiciais, cujo objetivo é a identificação de fontes de prova, passíveis de execução por outros funcionários que não o juiz (v.g., policiais). Integram a tutela cautelar no processo penal: são medidas urgentes destinadas a assegurar
a investigação do fato delituoso e a eficiência da atividade probatória, diante do risco de que os
efeitos deletérios do tempo e o comportamento do próprio investigado impeçam ou dificultem
que pessoas ou coisas possam servir como fonte de prova.
Pelo menos em regra, os meios de obtenção de prova não consistem, de per si, em fontes
de convencimento do magistrado, funcionando como instrumentos de localização de pessoas,
coisas materiais, vestígios ou documentos dotados de relevância probatória. A tÍtulo de exemplo, apesar de inserida entre os meios de prova no CPP, a busca pessoal ou domiciliar deve ser
compreendida como meio de obtenção de prova, haja vista que seu objetivo não é a obtenção
Curso de Processo Penal (vol. único).

41

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi lvahy. 6nus do provo no processo peno/. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-

42

nais, 2003. p. 166.
A expressão "procedimento investigatório" não guarda relação, portanto, com o modo de desenvolvimento do
processo, como se diz, por exemplo, em relação ao procedimento comum ordinário, sumário, etc.
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de meios de prova, mas sim de fontes materiais de prova. Exemplificando, se, de uma busca
domiciliar determinada pelo juiz, resultar a apreensão de determinado documento, este sim
funcionará como meio de prova, uma vez juntado aos autos do processo.
Apesar de ser mais comum a utilização desses meios de obtenção de prova durante a fase
preliminar de investigações, nada impede seu emprego durante a instrução probatória, ou seja,
durante o curso do processo. Nesse sentido, o art. 3°, caput, da Lei n° 12.850/13, refere-se expressamente à possibilidade de utilização dos meios de obtenção de prova ali enumerados, sem
prejuízo de outros já previstos em lei, em qualquer fase da persecuçáo penal, leia-se, durante a fase
investigatória preliminar e também no curso do processo judicial.
Geralmente, esses meios de obtenção de prova s:ío executados sem prévia comunicação
à parte contrária, funcionando a surpresa como importante traço peculiar, sem a qual seria
inviável a descoberta das fontes de prova. Nesse pouo diferenciam-se dos meios de prova, na
medida em que, em relação a estes, é de rigor a observância do contraditório, que pressupõe
tanto o conhecimento acerca da produção de determinada prova, quanto a efetiva participação
na sua realização. Essa distinção entre meios de prova e meios de obtenção de prova também é
importante quando se aponta as consequências de eventuais irregularidades ocorridas quando
do momento de sua produção. Deveras, eventuais vícios quanto aos meios de prova terá como
consequência a nulidade da prova produzida, haja vista referir-se a uma atividade endoprocessual. Lado outro, verificando-se qualquer ilegalidade no tocante à produção de determinado
meio de obtenção de prova, a consequência será o reconhecimento de sua inadmissibilidade
no processo, diante da violação de regras relacionadas à sua obtenção (CF, art. 5°, LVI), com o
consequente desentranhamento dos autos do processa (CPP, art. 157, caput).
Em síntese, podemos trabalhar com o seguinte =1uadro comparativo entre os meios de obtenção de prova e os meios de prova:
Meios de obtenção de prova

Meios de prova

- Em regra, são executados na fase preliminar de - Em regra, são realizados na fase processual da
investigações, o que não afasta a possibilidade de pers'=cução penal; excepcionalmente, na fase inexecução durante o curso do processo, de modo a vestigatória, observado o contraditório, ainda que
permitir a descoberta de fontes de prova diversas diferido (ex: provas antecipadas);
das que serviram para a formação da opinio delicti;
-são atividades extraprocessuais;

-são atividades endoprocessuais;

-são executados, em regra, por policiais aos quais - consistem em atividades desenvolvidas perante
seja outorgada a atribuição de investigação de in- o juiz competente, valendo lembrar que o juiz que
frações penais, geralmente com prévia autorização presidir a instrução deverá, pelo menos em regra,
julga o feito (CPP, art. 399, § 2º);
e concomitante fiscalização judiciais;
- são praticados com fundamento na surpresa,
com desconhecimento do(s) investigado (s);

-são produzidos sob o crivo do contraditório, com
prévio conhecimento e participação das partes;

- se praticados em desconformidade com o mod- - se praticados em desconformidade com o modelo típico, há de ser reconhecida sua ilicitude, com elo típico, são sancionados, em regra, com a nulio consequente desentranhamento dos autos do dade absoluta ou relativa.
processo.
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11.2.1. Meios extraordinários de obtenção de prova (técnicas especiais de investigação).
Com base no grau de restrição aos direitos e garantias do investigado, a doutrina costuma
classificar os meios de obtenção de prova em ordinários e extraordinários.
Meios ordinários de obtenção de prova (ou técnicas convencionais de investigação) são
aqueles previstos não só para investigação de delitos graves, como também para infrações de
menor gravidade. 43 Baseados normalmente em prova documental ou testemunhal, diferenciam-se dos meios extraordinários de obtenção de prova porquanto não são sigilosos, pelos menos
em regra. O art. 6° do CPP elenca diversos exemplos de técnicas convencionais de investigação.
Meios extraordinários de obtenção de prova (ou técnicas especiais de investigação)
são as ferramentas sigilosas postas à disposição da Polícia, dos órgãos de inteligência e do Ministério Público para a apuração e a persecução de crimes graves, que exijam o emprego de estratégias invesrigativas distintas das tradicionais, que se baseiam normalmente em prova documental
ou testemunhal. Em sede processual penal, foram utilizadas inicialmente para a persecução
penal do tráfico de drogas, sendo que, atualmente, também são usadas para a investigação de .
crimes praticados por organizações criminosas.
Funcionam como verdadeiros meios de obtenção de prova, sendo identificadas, em regra,
pela presença de dois elementos: o sigilo e a dissimulação. Por meio delas, são coletadas informações, indícios ou provas de um crime sem conhecimento do investigado, de modo a proporcionar
aos órgãos estatais o fator surpresa. Nesse caso, o contraditório será exercido apenas de maneira
diferida. Nesse grupo de técnicas sigilosas estão incluídas a interceptação das comunicações telefônicas, a ação controlada, etc. Dentre as técnicas de dissimulação, a infiltração policial costuma
ser utilizada com o objetivo de induzir a erro o investigado, a fim de que seja levado a acreditar que
não se relaciona com um policial (Lei n° 11.343/06, art. 2°, V; Lei n° 12.850/13, arts. 10 a 14).
Evidentemente, como algumas técnicas especiais de investigação são intrusivas, no sentido
de que exploram as esferas da intimidade e da vida privada, sua utilização somente pode ocorrer
se a medida investigativa for legal- algumas dependem, inclusive, de prévia autorização judicial
-, se o seu emprego prestar-se a um fim legítimo e se a técnica for necessária para alcançar a
prova a que se destina. 44

11.2.2. Gestão da prova e papel do juiz na decretação dos meios de obtenção de

prova.
Com a adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal (art. 129, inciso I), restou
consolidada a obrigatoriedade de separação das funções de acusar,,defender e julgar, fazendo com
que o processo se caracterize como um verdadeiro actum trium personarum, sendo informado pelo
43

Nessa linha: ARANTES FILHO, Márcio Geraldo Britto. A interceptação de comunicação entre pessoas presentes. Coordenação: Gustavo Henrique Badaró e Petrônio Calmo. Brasília/DF: Gazeta Jurídica, 2013. p. 70. Ainda
segundo o autor, outra dicotomia dos meios de obtenção de prova é a que os divide em preventivos e repressivos: os primeiros são aqueles cuja execução se admite em atividade de prevenção; os repressivos inserem-se
em atividade de repressão à prática de fatos delituosos. Em um Estado Democrático de Direito, o ideal é evitar
a investigação de prova preventivamente, ou seja, a execução de mias de investigação de prova se insere na
atividade repressiva estatal, desenvolvida em face de fato ilfcito concreto tido por previamente cometido.
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Nesse sentido: ARAS, Vladimir. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Organizadora: Carla Veríssimo
de Carli. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 411.
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contraditório. Esse sistema de divisão de-funções no processo penal acusatório tem a mesma finalidade que o princípio da separação dos poderes do Estado: visa impedir a concentração de poder,
evitando que seu uso se degenere em abuso. Com essa separação de funções, aliada à oralidade e
publicidade, características históricas do sistema acusatório, e com partes em igualdade de condições, objetiva-se a preservação da imparcialidade do magistrado, afastando-o da fase investigatória, a qual deve ter como protagonistas tão somente a autoridade polida! e o Ministério Público.

É óbvio que o magistrado não está impedido de agir na fase investigatória. Mas esta atuação só pode ocorrer mediante prévia provocação das partes. Exemplificando, vislumbrando a
autoridade policial a necessidade de mandado de busca domiciliar, deve representar ao magistrado no sentido da expedição da ordem judicial. Surgindo a necessidade de uma prisão temporária
para acautelar as investigações, deve o órgão Ministerial formular requerimento ao juiz competente. Na fase investigatória, como garante das regras do jogo, deve o magistrado agir somente
quando provocado, tutelando direitos e garantias individuais.
O que não se deve lhe permitir, nessa fase preliminar, é uma atuação de ofício. E isso porque, pelo simples fato de ser humano, não há como negar que, após realizar diligências de ofício
na fase investigatória, fique o magistrado envolvido psicologicamente com a causa, colocando-se
em posição propensa a julgar favoravelmente a ela, com grave prejuízo a sua imparcialidade. A
partir do momento em que uma mesma pessoa concentra as funções de investigar e colher as
provas, além do poder de julgar o acusado, estará comprometido a priori com a tese da culpabilidade do acusado.
Quando a Lei n° 9.034/95 entrou em vigor 04 de maio de 1995, seu art. 3° previa que,
na hipótese de quebra do sigilo de dados fiscais, bancários, financeiros e eleitorais, a diligência
seria realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça. Como se percebe, o dispositivo conferia ao magistrado poderes para diligenciar pessoalmente na obtenção
de elementos informativos pertinentes à persecuçáo penal de ilícitos decorrentes da atuação de
organizações criminosas, com dispensa do auxílio da Polícia Judiciária e do Ministério Público,
criando uma espécie de juiz inquisidor, com graves prejuízos à garantia da imparcialidade e ao
próprio sistema acusatório.
Afinal, não se pode admitir que o magistrado se afaste da isenção de sua posição imparcial
para adotar uma atitude ativa na colheita de elementos informativos para serem utilizados, inicialmente, para formação da opinio delictí do Ministério Público e, posteriormente, com base,
subsidiariamente, naqueles mesmos elementos, julgar. Estaria o magistrado assumindo posições
absolutamente incompatíveis à luz do devido processo legal.
O Supremo Tribunal Federal foi chamado a analisar a constitucionalidade do dispositivo,
tendo concluído que o art. 3° seria parcialmente inconstitucional. No tocante ~os sigilos bancário e financeiro, entendeu a Suprema Corte que o art. 3° teria sido revogado pelo advento da Lei
Complementar n° 105/01, que passou a regulamentar a matéria. Em relação aos dados fiscais e
eleitorais, todavia, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3°, por flagrante violação ao princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido processo legal. 45
Atento à controvérsia decorrente do juiz inquisidor previsto na revogada Lei n° 9.034/95,
o legislador da Lei n° 12.850/13 teve o cuidado de afastar qualquer possibilidade de iniciativa
45
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-acUsatória por parte do jui:i, preservando, assim, sua imparcialidade. Não por outro motivo, ao
tratar da colaboração premiada, o art. 4°, § 6°, dispõe que o juiz não participard das negociações
realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Na mesma linha, consoante disposto no art. 10, caput, 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, serd precedida
de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Como
se percebe, em fiel observância ao sistema acusatório, a nova Lei das Organizações Criminosas
afasta qualquer atuação ex o.lficio do magistrado durante a fase investigatória, reservando-lhe
poderes para atuar apenas quando provocado pelos órgãos responsáveis pelas investigações.

11.3. Meios de obtenção de prova passíveis de utilização na persecução penal de
organizações criminosas.
Para além de outros meios de obtenção de prova previstos na legislação ordinária (v.g.,
busca domiciliar), o art. 3° da Lei n° 12.850/13 também autoriza a utilização dos seguintes
procedimentos investigatórios: I - colaboração premiada; li - captação ambiental de sinais
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; III - ação controlada; IV - acesso a registros de ligações
telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados
e a informações eleitorais ou comerciais; V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário
e fiscal, nos termos da legislação específica; VII - infiltração, por policiais, em atividade de
investigação, na forma do art. 11; VIII- cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da
instrução criminal.
Por razões óbvias, os incisos V e VI do art. 3° da Lei n° 12.850/13 fazem remissão à reserva
da legislação espec(fica. Explica-se: enquanto a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas é regulamentada pela Lei n° 9.296/96, o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e
fiscal é disciplinado, respectivamente, pela Lei Complementar n° 105/01 -os dois primeiros- e
pelo Código Tributário Nacional (art. 198).
Fica a impressão, assim, de que todos os demais meios de obtenção de prova enumerados no
art. 3° da Lei no 12.850/13 estariam regulamentados pela nova Lei das Organizações Criminosas. De fato, é isso o que ocorre em relação à colaboração premiada (arts. 4°, 5°, 6o e 7°), à ação
controlada (arts. 8° e 9°), à infiltração de agentes (arts. 10, 11, 12, 13 e 14), ao acesso a registros,
dados cadastrais, documentos e informações (arts. 15, 16 e 17), que serão objeto de estudo na
sequência. Estranhamente, porém, a Lei n° 12.850/13 não regulamenta detalhadamente a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos (art. 3°, II), nem tampouco a
cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de
provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal (art. 3°, VIII).

l1.3.1. Interceptação ambiental.
Em qualquer fase da persecução penal, o art. 3°, II, da Lei n° 12.850/13, autoriza a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos.
Apesar de o dispositivo legal fazer referência ao termo captação, houve certa redundância
por parte do legislador, porquanto a captação dos sinais eletromagnéticos, ópticos (v.g., filmagens e fotografias) ou acústicos (gravação ambiental de uma conversa entre pessoas presentes),
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funciona, na verdade, como elemento integrante do conceito de interceptação ambiental, também conhecida como vigilância eletrônica.
Inicialmente, é de todo relevante distinguir a co:nunicação ambiental da telefônica:
a) Comunicação ambiental: é aquela realizada diretamente no meio ambiente, sem transmissão e recepção por meios físicos, artificiais, como hos elétricos, cabos óticos etc .. Enfim, trata-se de conversa mantida entre duas ou mais pessoas sem a utilização do telefone, em qualquer
recinto, privado ou público;
b) Comunicação telefônica: abrange não apenas a conversa por telefone, mas também
a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou
informações de qualquer natureza, por meio de telefonia, estática, ou móvel (celular). Por conseguinte, é possível a interceptação de qualquer comunicação via telefone, conjugada ou não
com a informática, o que compreende aquelas realizadas direta (fax, modens) e indiretamente
(internet, e-mail, correios eletrônicos). Daí di~:por o caput do art. 1° da Lei n° 9.296/96 ser
possível a interceptação de comunicações telefônic;.s de qualquer natureza, acrescentando o
parágrafo único do mesmo artigo que o disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática.
A Lei n° 12.850/13 autoriza expressameme, portanto, a, interceptação ambiental de sinais
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. A expressão mptar deve ser compreendida como o ato de
tomar conhecimento do conteúdo de comunica;:ão alheia. É da essência da captação a participação de um terceiro, que passa a ter ciência do conteúdo de uma comunicação entre duas ou mais
pessoas, geralmente sem o conhecimento dos interlocutores. Essa captação pode ser feita por
meio de escutas, microfones, câmeras ocultas, monitoramento à distância, por satélite, antenas
direcionais e outras tantas tecnologias hoje existentes para esse fim.
Não se deve confundir interceptação com escuta, nem tampouco com gravação ambiental.
A interceptação ocorre sem o conhecimento dos interlocutores, ou seja, nenhum deles tem consciência de que o conteúdo da comunicação esd. sendo captado por um terceiro; na escuta, um
dos interlocutores tem conhecimento da ingerência de um terceiro na comunicação; a gravação
é a captação feita diretamente por um dos comJnicadores, sem a interveniência de um terceiro.
Possamos, então, firmar alguns conceitos:
a) Interceptação ambiental em sentido estrito: é a captação sub-reptícia de uma comunicação no próprio ambiente em que ocorre, públio ou privado, feita por um terceiro sem o
conhecimento de nenhum dos comunicadores, com o emprego de meios técnicos, utilizados em
operação oculta e simultânea à comunicação. fl_ título de exemplo, suponha-se que, no curso de
investigação relativa ao crime de tráfico de drogas, a autoridade policial realize a filmagem de
indivíduos comercializando drogas em uma determi:1ada praça, sem que os traficantes tenham
ciência de que esse registro está sendo efetuado; 46
b) Escuta ambiental: é a captação de urr.a comunicação, no ambiente dela, feita por terceiro, com o consentimento de um dos comur.icadores e desconhecimento do outro. Na escuta, um dos comunicadores tem ciência da imromis:são alheia na comunicação. Por exemplo,
46
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Em sentido pouco distinto, Arantes Filho (op. cit. p. 324) aponta que a interceptação de comunicações entre
pessoas presentes é o gênero, do qual decorrem duas es~écies: a interceptação domiciliar e a interceptação
ambiental. O local em que é executada a interceptação d<? comunicação entre pessoas presentes diferencia as
duas espécies: em domicílio, a interceptação é domiciliar; em espaço físico que não seja caracterizado domicí·
lio, a interceptação é ambiental.
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imagine-se a hipótese de cidadão vítima de concussão que, com o auxílio da autoridade policial,
efetue o registro audiovisual do exato momento em que funcionário público exige vantagem
indevida para si em razão de sua função;
c) Gravação ambiental: é a captação da comunicação ambiental no ambiente em que
ocorre feita por um dos comunicadores sem o conhecimento do outro, daí por que é conhecida
como gravação clandestina (ex. gravador, câmeras ocultas etc.).
Há diversas formas de captação do conteúdo da comunicação entre pessoas presentes:
ingresso e permanência no local de pessoas que, portando instrumentos apropriados para a
captação da comunicação, escondem a própria presença dos interlocutores; participação direta
em conversa por operadores que portam consigo instrumentos apropriados para a captação da
comunicação, oportunamente escondidos; ocultação no ambiente de dispositivos microscópicos
ligados a aparelhos de captação e registros externos, instalados próximo ao local onde a interceptação for realizada.
Nos mesmos moldes do art. 1° da Lei n" 9.296/96, que abrange tanto a interceptação
telefônica em sentido estrito quanto a escuta telefônica, parece-nos que o art. 3°, II, da Lei n°
12.850/13, faz uso da expressão "captação ambiental" em sentido amplo, englobando a interceptação ambiental em sentido estrito e a escuta ambiental. Isso porque ambas consistem em
processos de captação da comunicação alheia. Aliás, como a Lei n° 12.850/13 nada dispõe acerca do procedimento a ser adotado para a interceptação ambiental (meio de obtenção de prova
atípico), o ideal é aplicar, por analogia, o procedimento descrito na Lei n° 9.296/96 acerca da
interceptação telefônica (meio de obtenção de prova típico)Y
Não está abrangida pelo regime jurídico do art. 3°, Il, da Lei n° 12.850/13, por consequência, a gravação ambiental, que será considerada válida como prova quando houver justa causa,
como ocorre em casos em que a vítima grava uma conversa ambiental por ocasião do cometimento de crime de concussão. Evidentemente, por cautela, nada impede que o juiz autorize a
gravação ambiental, se houver requerimento nesse sentido.
Quanto à natureza jurídica da captação ambiental em sentido estrito, deve se entender que
as comunicações ambientais, de per si, são fontes de prova, pois é delas que se extrai a comprovação de uma infração penal ou do envolvimento de um agente com um crime. A interceptação
ambiental, por sua vez, funciona como técnica especial de investigação, mais especificamente
como medida cautelar processual, de natureza coativa real, consubstanciada em uma apreensão
imprópria, no sentido de por ela se apreenderem os elementos óticos e acústicos que formam a
comunicação ambiental. Trata-se de meio de obtenção de prova atípico, porquanto não há previsão legal do respectivo procedimento probatório. De seu turno, a gravação da interceptação
das comunicações ambientais é o resultado da operação técnica e, portanto, a materialização da
fonte de prova. Por fim, a transcrição das gravações funciona como o meio de prova, que será
juntado aos autos para que possa ser valorado pelo magistrado. 48
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Nesse contexto: SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003,
p. 105; DEZEM, Guilherme Madeira. Da prova penal: tipo processual, provas típicas e atípicas. Campinas/SP:
Millennium Editora, 2008, p. 299-308; BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de
Organização Criminosa: Lei nº 12.850/2013. São· Paulo: Saraiva, 2014. p. 101.
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Nessa linha, referindo-se, todavia, às comunicações telefônicas: GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO,
Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009. p. 165.
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Como se percebe, o objetivo precípuo da interceptação ambiental é a obtenção de uma prova,
que se materializa num documento (auto circunstanciado, transcrição) ou num depoimento (prova testemunhal). É um desses meios probatórios que irá fixar os fatos no processo, de tal modo a
legitimar a decisão judicial, seja frente às partes, seja frente à universalidade das pessoas. 49

11.3.1.1. (/)Licitude da captação ambiental e (des)necessidade de prévia autorização judicial.
Foi dito acima que a interceptação ambiental é a captação de uma comunicação no próprio
recinto em que ocorre, privado ou público, efetuada por um terceiro, sem conhecimento dos
comunicadores. Por sua vez, a escuta ambiental consiste na captação de uma comunicação, no
ambiente dela, feita por terceiro, com o consenrimcnro de um dos comunicadores. Em ambas
as situações, não se trata de uma conversa telefônica. Cuida-se de uma conversa não telefônica,
ocorrida em um gabinete, residência, restaurante, estabelecimento comercial, etc.
Em face da proteção constitucional ao direito à intimidade e à vida privada (CF, art. 5°,
X), discute-se na doutrina acerca da (i) licitude desses meios de obtenção de prova. Quanto à
violação à intimidade, a discussão em torno da (i) licitude de uma interceptação ambiental diz
respeito não à proteção ao segredo, que é o direito de que terceiros não tenham acesso à privacidade individual, mas sim ao direito de reserva, que é o direito de não ver divulgadas notícias
concernentes à vida privada.
Na verdade, a interceptação ambiental deve ser inserida em três diferentes cenários: 50
a) captação de conversa alheia mantida em lugar público: trata-se de prova lícita, mesmo que produzida sem prévia autorização judicial, pois, se os interlocutores desejassem privacidade e certeza de que não seriam importunados ou ouvidos, deveriam recolher-se a lugar privado. Suponha-se, por exemplo, que um crime cometido em via pública seja gravado sem prévia
autorização judicial (v.g., câmera de vigilância instalada em um prédio). Ora, nessa hipótese,
não há falar em direito ao segredo. Afinal de contas, quem comete um crime em via pública não
tem qualquer expectativa de proteção à intimidade. Também não há falar em direito à reserva,
na medida em que, pelo menos em regra, qualquer pessoa pode relatar o que ocorre em local
aberto ao público. Logo, essa interceptação ambiental há de ser considerada prova lícita, já que
não viola a intimidade nem tampouco a vida privada. 51
Se o conteúdo da conversa entre os interlocutores não for reservado, nem proibida a captação por meio de gravador, tal prova deve ser considerada lícita. Ora, supondo-se que tal conversa
ocorra em local público, sendo presenciada por terceiro, como este pode relatá-la validamente
em juízo como testemunho, por que não emprestar a mesma validade à captação da comunicação? Todavia, se o colóquio for reservado- suponha-se que alguém escute uma conversa reservada encostando o ouvido a uma porta, ou registre a conversa servindo-se de um gravador oculto
49

GOMES, Luiz Flávio. Legislação criminal especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 436.
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Nesse contexto: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 368.
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No sentido de que é licita a prova consistente em gravação de conversa realizada por um cios interlocutores,
sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva de conversação. Afinal, a
gravação ambiental meramente clandestina realizada por um dos interlocutores não se confunde com a interceptação objeto de cláusula constitucional de reserva de jurisdição: STF, 2• Turma, AI 560.223 AgR/SP, Rei. Min.
Joaquim Barbosa, 12/04/2011. Considerando válida gravação ambiental de diálogo ocorrido em local público:
STF, 1ª Turma, HC 74.356/SP, Rei. Min. Octávio Gallotti, j. 10/12/1996, DJ 25/04/1997.
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-, sua interceptaçã:> ou escuta configurará prova ilícita, por ofensa ao direito à intimidade (CF,
art. 5°, X), salvo se, por força do princípio da proporcionalidade, possa ser considerada lícita.
b) captação de conversa mantida em lugar público, porém em caráter sigiloso, expressamente admitido pelos interlocutores: constitui invasão de privacidade, pois o interceptador
não pode imiscuir-se em segredo de terceiros sem permissão legal. Por não afrontarem o art. 5°,
X, da Constituiçãc Federal, interceptações ambientais lato semu devem ser consideradas válidas,
salvo quando reali2:adas em ambiente no qud ha_ia expectativa de privacidade, ou quando praticadas com violação de confiança decorrente de relações interpessoais ou profissionais.
Acerca do ass.1nto, ganhou notoriedade no Brasil uma gravação feita pelo programa "Fantástico" de conversa entabulada entre a investigada S.L.V.R. e seu advogado. Apesar de a acusada
ter concordado err. conceder a entrevista ao program<. semanal em um lugar aberto ao público,
a conversa que haveria de ser reservada entre ela e seu advogado foi captada clandestinamente
pela Rede Globo, áaí por que o STJ considerou tratar-se de prova obtida por meios ilícitos, in
verbis: "(...) Conversa pessoal e reservada entre advogado e cliente tem toda a proteção da lei,
porquanto, entre outras reconhecidas garam[as do advogado, está a inviolabilidade de suas comunicações. Com:> estão proibidas de depor 1s pessoas que, em razão de profissão, devem guardar segredo, é inv~olável a comunicação entre advogado e cliente. Se há antinomia entre valor
da liberdade e valor da segurança, a antinomia é solucionada a favor da liberdade. É, portanto,
ilícita a prova ori•.1nda de conversa entre o advogado e o seu cliente. O processo não admite
as provas obtidas por meios ilícitos. Na hipótese, conquanto tenha a paciente concordado em
conceder a enrrev Jsta ao programa de televisão, a conversa que haveria de ser reservada entre
ela e um de seus advogados foi captada clandestinamente. Por revelar manifesta infração ética
o ato de gravação - em razão de ser a comunicação entre a pessoa e seu defensor resguardada
pelo sigilo funcional-, não poderia a fita ser juntada aos autos da ação penal. Afinal, a ilicitude
presente em parte daquele registro alcança todo o conteúdo da fita, ainda que se admita tratar-se de entrevista voluntariamente gravada- a fruta ruim arruína o cesto. A todos é assegurado,
independentemente da natureza d~ crime, processo legítimo e legal, enfim, processo justo. [...]
Habeas corpus deferido para que seja desentranhada dos autos a prova ilícita". 52
c) captação de conversa mantida em tugar privado: se produzida sem prévia autorização
judicial, constitui invasão de privacidade, pois não está autorizado o ingresso em casa alheia,
cuja inviolabilidade é constitucionalmente assegurada (CF, arr. 0 , XI), razão pela qual a coleta
de dados resultante de conversação mantida dentro de domicílio alheio é prova ilícita. Se a interceptação ambiental em locais públicos é considerada válida pela doutrina e pela jurisprudência,
o mesmo não se pode dizer em relação a uma interceptação ambiental efetuada no interior de
domicílio. Nessa hipótese, além de violar o direi co i\ i:1timidade, seja no tocante ao direito ao segredo, seja em relação ao direito de reserva, haverá evidente afronta à inviolabilidade domiciliar
prevista no art. 5<, inciso XI, da Constituição Federal.
Todavia, em se tratando de procedimento investigatório relativo a crimes praticados por associações e organizações criminosas, havendo prévia e fundamentada autorização judicial, toda
e qualquer gravação e interceptação ambien:al será considerada prova lícita, nos exatos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 12.850/13. Se não houver prévia ordem escrita da autoridade judicial
competente, a licirude da prova deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade.
52

STJ, 6• Turma, l-C 59.967/SP, Rei. Min. Nilson Naoes, j. 29/06/2006, DJ 25/09/2006 p. 316.
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Portanto, em face do disposto na Lei das Organizações Criminosas, admite-se a filmagem
(registro de sinais óticos) e a gravação (registro de sinais acústicos) no interior de residência ou
local íntimo, seja pela captação (a chamada escuta ambiental, realizada entre presentes), seja
pela interceptação ambiental (realizada por um terceiro). Assim, desde que haja prévia e circunstanciada autorização judicial, os registros obtidos não constituem prova ilícita por violação ao
direito à intimidade ou à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
Aliás, quanto à possibilidade de ingresso da autoridade policial em escritório de advocacia
para instalação de equipamento destinado à captação de sinais óticos e acústicos, mediante
prévia autorização judicial, ainda que feita no período noturno, o Supremo entendeu que não há
falar em invasão de domicílio. Em importante julgado acerca do assunto proferido à época em
que ainda estava em vigor a Lei n° 9.034/95, o Supremo entendeu que, para fins de persecução
criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de
qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e
acústicos, bem como seu registro e análise, mediame circunstanciada autorização judicial (Lei
n° 9.034/95, arts. 1° e 2°, IV, com redação dada pela Lei n° 10.217/01). Considerou-se válido
o ingresso da autoridade policial, no período noturno, mediante prévia autor[zação judicial, em
escritório de advocacia, para instalação de equipamento obje~ivando a captação de sinais óticos
e acústicos, até mesmo pelo fato de que a namreza da execução de tais medidas jamais permitiria que fossem realizadas com publicidade, sob pena de frustração, o que ocorreria caso fossem
feitas durante o dia, mediante a apresentação de ordem judicial. Reputou-se que a suspeita grave
da prática de crime por advogado, no escritório, sob pretexto de exercício da profissão, afastaria
a inviolabilidade constitucional do art. 5°, X e XI. Em outras palavras, não seria possível operar-se a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado fosse suspeito da
prática de crime, sobretudo se concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob
pretexto de exercício da profissão. 53

11.3.1.2. Licitude das gravações ambientais clandestinas.
Quanto à (i) licitude da gravação ambiental clandestina, é ponto pacífico na doutrina que,
por força do princípio da proporcionalidade, a divulgação de gravação sub-reptícia de conversa
própria reputa-se lícita quando for usada para comprovar a inocência do acusado, ou quando
houver investida criminosa de um dos interlocutores contra o outro. Assim é que deve ser considerada válida uma gravação clandestina em um crime de extorsão, quando produzida para
comprovar a inocência do extorquido. Não há falar, portanto, em ilicitude da prova que se
consubstancia na gravação de conversa por um dos interlocutores, vítima, sem o conhecimento
do outro, agente do crime.
Daí ter concluído o Supremo que é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos
interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa
deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de
53
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Com esse entendimento: STF, Pleno, lnq. 2.424/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 26/11/2008, DJe 55 25/03/2010.
Reconhecendo a legalidade de provas colhidas por meio de escuta ambiental em ação controlada, nos termos
do art. 22, 11 e IV, da Lei n2 9.034/95: STF, 1• Turma, HC 102.819/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 05/04/2011,
DJe 102 27/05/2011.
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chantagista. Afinal de contas, se a linha telefônica está sendo utilizada como instrumento para a
prática de crimes, há de se reputar válida a gravação da conversa telefônica pela vítima. 54

À exceção dessas hipóteses, há imensa controvérsia doutrinária e jurisprudencial quanto à
validade da prova obtida por meio de gravações clandestinas.
De um lado, parte da doutrina sustenta que gravações clandestinas representam patente
violação ao direito à intimidade, uma vez que um dos interlocutores não tem conhecimento da
captação da conversa, o que as torna ilegal, ilícita e moralmente condenável, mormente se considerarmos que não há, no Brasil, lei expressa admitindo-as. Se um dos interlocutores não tinha
consciência da gravação, tal prova seria imoral por dois motivos: a uma, porque haveria má-fé
de quem colhe a prova, já que usa de aparato visando iludir o outro interlocutor, enganando-o,
já que não sabe da gravação; a duas, porque a prova pode ser induzida, já que aquele que conduz
a conversa ou a gravação tem a possibilidade de obter a resposta desejada por meio astucioso. 55
Nesse contexto, na Ação Penal n° 307/DF, o STF concluiu pela inadmissibilidade, como
prova, de laudos de degravação de conversa telefônica, obtidos por meios ilícitos (art. 5., LVI,
da Constituição Federal), por se tratar de gravação realizada por um dos interlocutores, sem
conhecimento do outro, havendo a degravação sido feita com inobservância do princípio do
contraditório, e utilizada com violação a privacidade alheia (art. 5., X, da CF). 56
Confirmando esse entendimento de que a análise da licitude (ou não) da gravação de conversa por um dos interlocutores sem a ciência do outro deve ser casuística, ou seja, feita de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, o STJ considerou ilícita a gravação de conversa
telefônica realizada pela amásia do réu, tão-somente com o intuito de responsabilizá-lo pelo
crime, uma vez que a vítima do homicídio era pessoa com quem ela mantinha relação amorosa.
Isso porque tal prova fora colhida com indevida violação de privacidade (art. 5°, X, da CF) e não
como meio de defesa ou em razão de investida criminosa. 57
Com a devida vênia, a nosso juízo, não se cuidando de interceptação ambiental ou de outro
meio ilegal ou moralmente ilícito, mas simplesmente de reprodução de conversa mantida pelas
partes e gravada pelo agente, há de se admitir a gravação clandestina como prova válida, nos
moldes do que preconiza o art. 422 do novo CPC: "Qualquer reprodução mecânica, como a
fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova
dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for
impugnada por aquele contra quem foi produzida".
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STF, Tribunal Pleno, HC 75.388/RJ, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 11/03/1998, DJ 25/09/1998. Com entendimento
semelhante, porém efetuada por vítima de concussão: STF, 1' Turma, RE 212.081/RO, Rei. Mjn. Octávio Gallotti,
j. 05/12/1997, DJ 27/03/1998. E ainda: STF, 1' Turma, HC 74.678/SP, Rei. Min. Moreira Alves, j. 10/06/1997,
DJ 15/08/1997; STF, 1' Turma, HC 75.261/MG, Rei. Min. Octávio Gallotti, j. 24/06/1997, DJ22/08/1997; STF, 1'
Turma, HC 87.341/PR, Rei. Min. Eros Grau, j. 07/02/2006, DJ 03/03/2006.

55

É nesse sentido a posição de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha: Da prova no processo penal. 7' ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2006. p. 58. Na mesma linha, segundo Luiz Flávio Gomes (op. cit. p. 427), não se pode divulgar o
conteúdo de uma gravação. A isso se dá o nome de 'direito à reserva', que se distingue do 'direito ao segredo': neste
o que se visa é evitar que um terceiro capte a comunicação alheia; por aquele o que pretende é a não divulgação
daquilo que foi gravado clandestinamente. A divulgação indevida configura o delito previsto no art. 153 do CP. Quem
divulga, sem justa causa, o conteúdo de uma gravação clandestina, está praticando um ilícito penal.

56

STF, Tribunal Pleno, AP 307/DF, Rei. Min.llmar Galvão, j. 13/12/1994, DJ 13/10/1995.

57

STJ, 5' Turma, HC 57.961/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 21/06/2007, DJ 12/11/2007, p. 242.
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Reconhecido o direito de toda pessoa de gravar sua própria conversa, a gravação clandestina deve ser considerada prova lícita, salvo se sua obtenção violar princípios e garantias constitucionais, tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas, à
inviolabilidade do domicílio, à vedação da tortura e tratamentos desumanos e degradantes, ao
direito ao silêncio, entre outros. Assim, a gravação clandestina será considera ilícita quando o
conteúdo da comunicação se referir a assunto que goza de sigilo profissional ou funcional protegido penalmente. Ainda que não haja proteção penal, pode tratar-se de sigilo implícito, como
as intimidades que um amigo relata a outro, cuja revelação pode violar o direito fundamental à
intimidade, salvo se feira para atender direito próprio ou por quem o sigilo protege. 58
Logo, desde que não haja, na conversa objeto da gravação clandestina, o direito à reserva
(obrigação de guardar segredo), a pane contrária pode utiliz<í-la validamente em juízo. Averificação da configuração (ou não) do caráter reservado da comunicação deve ser extraído, de
forma objetiva, de suas características, especialmente do local em que seja realizada, da forma
de sua exteriorização e das cautelas dos interlocutores, que visam a resguardar o seu conteúdo. Outrossim, ainda que a gravação seja considerada ilícita, havendo outro interesse jurídico
mais relevante que a proteção à intimidade, como a vida ou o direito à ampla defesa, há de se
considerar lícita a gravação, por força do princípio da proporcionalidade.
No âmbito dos Tribunais, o leading case na matéria diz respeito a ex-ministro do Trabalho acusado de corrupção, sendo que a principal prova era uma gravação clandestina efetuada
por um ex-assessor durante uma reunião. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu
pelo recebimento da denúncia com base na gravação clandestina. 59 Em julgado mais recente, a
maioria do Plenário do Supremo também concluiu que é lícita a gravação ambiental de diálogo
realizada por um dos interlocutores. 60
Em síntese, como gravação meramente clandestina, que se não confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa
legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobrerudo quando se predestine a fazer
prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou. 61
Especificamente em relação à gravação de eventual confissão do suspeito, investigado, preso, ou acusado, sem prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio, jurisprudência e

58

No sentido de que a gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento
do outro, com a finalidade de documentá-la, futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de defesa: STF, 2' Turma, AI 503.617 AgR/PR, Rei. Min. Carlos Velloso,
j. 01/02/2005, DJ 04/03/2005 p. 30.
.

59

STF, Tribunal Pleno, lnq. 657/DF, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 30/09/1993, DJ 19/11/1993. Em outro julgado, relatado pelo Min. Carlos Velloso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade de prova constante de
gravação em fita magnética: STF, 2' Turma, HC 69.204, Rei. Min. Carlos Velloso, j. 26/05/1992, DJ04/09/1992.
Na visão do STJ, "a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada prova lícita, e
difere da interceptação telefônica, esta sim, medida que imprescinde de autorização judicial {Precedentes do
STF e do STJ)". (STJ, 5' Turma, RHC 19.136/MG, Rei. Min. Felix Fischer, j. 20/03/2007, DJ 14/05/2007 p. 332).
Também: STJ, 5' Turma, RMS 19.785/RO, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10/10/2006, DJ 30/10/2005 p. 335;
STJ, 5' Turma, RHC 14.041/PA, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 20/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 296; STJ, S'
Turma, REsp 214.089/SP, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 16/03/2000, DJ 17/04/2000 p. 78; STJ, 5' Turma,
HC 33.110/SP, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 27/04/2004, DJ 24/05/2004 p. 318.

60

STF, Tribunal Pleno, AP 447/RS, Rei. Min. Carlos Britto, j. 18/02/2009, DJe 99 28/05/2009.

61

STF, 2' Turma, RE 402.717/PR, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/12/2008, DJe 30 12/02/2009.
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doutrina, todavia, prevalece o entendimento de que se trata de prova ilícita em razão da lesão ao
princípio donemo tenetur se detegere (proibição da autoincriminação). 62
Convém ressalvar, no entanto, que eventual gravação clandestina de conversa informal do
preso com policiais, em que sejam incriminados terceiros, não está acobertada pelo direito à não
autoincriminação. Como já decidiu o Supremo, à gravação de conversa pessoal entre indiciados
presos e autoridades policiais, que os primeiros desconheceriam, não se poderia opor o princípio
do sigilo das comunicações telefônicas, mas, em tese, o direito ao silêncio (CF, art. 5°, LXIII),
corolário do princípio nem o tenetur se detegere, o qual entretanto, não aproveita a terceiros, objeto da delação de corréus. 63

11.3.2. Cooperação entre instituições e órgãos na busca de informações que interessem à persecução penal.
Criada para combater o aumento da violência em São Paulo, a Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado completou um ano de existência em data de 11 de novembro de 2013. O grupo, uma parceria entre os governos de São Paulo e federal, colaborou para
a prisão de 1.422 acusados e apreendeu 55 toneladas de drogas no período, de acordo com
balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Com sede na SSP/SP,
na capital paulista, a equipe é composta por 18 órgãos, como as Polícias Civil, Militar (PM),
Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério Público (MP). Um dos focos do grupo foi o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção ligada a uma onda de assassinatos de
diversos policiais e agentes penitenciários em 2012. De acordo com o balanço dos 12 meses
de operação, as apreensões e prisões foram fruto de 1.495 bloqueios, nos quais foram abordados 49 mil veículos. Nas operações, também foi retido R$ 1,74 milhã~- R$ 682 mil em
moeda estrangeira. Entre as ações para combater a alta nos índices de criminalidade na época,
estavam a transferência de presos, a asfixia financeira dos grupos criminosos, a fiscalização
dos pomos de acesso ao Estado, o fortalecimento da perícia e o enfrentamento ao crack. 64
Os números obtidos pela Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado criada
em São Paulo demonstram que, pata fins de otimizar a investigação penal de infrações penais
praticadas por organizações criminosas, é essencial que haja um esforço coeso de todos os órgãos responsáveis pela investigação criminal. Não por outro motivo, dentre os diversos meios
de obtenção de prova listados pela nova Lei das Organizações Criminosas, seu art. 3°, inciso
VIII, faz referência expressa à cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução
criminal (art. 3°, VIII).
Essa atuação conjunta deve abranger não apenas os órgãos constitucionalmente incumbidos
da pro,teção da segurança pública- polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária
62

STF, 1• Turma, HC 80.949/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30/10/2001, OJ 14/12/2001. Na mesma linha,
de acordo com o 5TJ, é ilícita a gravação de cc-nversa informal entre os policiais e o conduzido ocorrida
quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, se não houver prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio. Portanto, ainda que formalmente seja consignado, no auto de prisão em flagrante, que o
indiciado exerceu o direito de permanecer calado, evidencia ofensa ao direito constitucionalmente assegurado (art. 52, LXIII) se não lhe foi avisada previamente, por ocasião de diálogo gravado com os policiais, a existência desse direito. Nessa linha: STJ, 6• Turma, HC 244.977/SC, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/9/2012.

63

STF, 1• Turma, HC 69.818/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03/11/1992, OJ 27/11/1992. Na mesma linha:
STF, 1• Turma, HC 73.513/SP, Rei. Min. Moreira Alves, j. 26/03/1996, DJ 04/10/1996

64

Fonte: http ://noticias. u oi. com. b r/uI ti mas-noticias/agencia -esta d o/20 13/11/11/age ncia -integrada-contra-crime-prende-14-mil-em-1-ano.htm. Acesso em 11/11/2013.
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federal, polícias civis, polícias militares e corpcs ie bombeiros militares (CF, art. 144, I a V)
-, como também os diversos Ministérios Públi:;o; ::da União, dos Estados e dos Tribunais de
Contas) e os demais órgãos que, porventura, tem acesso a informações relevantes para a investigação ou instrução criminal (v.g., Receita Federal:' Tribunal de Contas da União, 66 instituições
financeiras, 67 etc).
SEÇÃO I
DA COLABORAÇÃO PREMIADA
Art. 42 O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3
(dois terços) a pena privativa de liberdade ou s•Jbstituí-la por restritiva de direitos daquele que
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde
que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I- a identificação dos demais coautores e :>artícioes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas;

11- a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

111- a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV- a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas

pela organização criminosa;
V- a localização de eventual vítima com a

s~a

integridade física preservada.

§ 12 Em qualquer caso, a concessão do ber.efício levará em conta. a personalidade do colabora-

dor, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato .criminoso e a eficácia
da colaboração.
§ 22 Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de,polícia, nos autos do inq~érito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz :>ela concessão de perdão judicial ao colaborador,
ainda que esse benefício não tenha sido previst:J_na proposta inicial, aplicando-se, no que couber,
o art. 28 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de out•Jbro de 1941 (Código de Processo Penal).
§ 32 O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá
ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáv~s p::.r igual período, até que sejam cumpridas as
medidas de colaboração, suspendendo-se o resçectivo prazo prescricional.
§ 42 Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia
se o colaborador:

1- não for o líder da organização criminosa;
li- for

o primeiro a prestar efetiva colabc•rêção :1os termos deste artigo.

§ 52 Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou

será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.

65

Consoante disposto no arL 83 da Lei nQ 9.430/9E·, a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes
contra a ordem tributária previstos nos arts. 1Q e 2'2 da Lei nQ 8.137/90, e aos crimes contra a Previdência Social,
previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Pe!lal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

66

De acordo com o art. 16, § 3Q, da Lei nQ 8.443/92, :>Tribunal de Contas da União providenciará a imediata
remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis
e penais cabíveis.

67

Nos exatos termos do art. 1Q, § 3Q, IV, da LC n2 105/01, não constitui violação do dever de sigilo imposto às
instituições financeiras a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informaçi:es sobre operações que envolvam recursos provenientes de
qualquer prática criminosa.

518

LEIS 12.850/13 E 12.694/12- ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E JUIZOS COLEGIADOS

Art. 4°

§ 62 O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do
acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a
manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado
ou acusado e seu defensor.
§ 72 Realizado o acordo na forma do § 6!, o respectivo termo, acompanhado das declarações
do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.
§ 82 O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou
adequá-la ao caso concreto.
§ 92 Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu
defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável
pelas investigações.
§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.
§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.
§ 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser
ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.
§ 13. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados
a obter maior fidelidade das informações.
§ 14. Nos de-poimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao
direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.
§ 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador
deverá estar assistido por defensor.
§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações
de agente colaborador.

12. COLABORAÇÃO PREMIADA.
12.1. Origem e conceito.
Desde tempos mais remotos, a História é rica em apontar a traição entre os seres humanos:
Judas Iscariotes vendeu Cristo pelas célebres 30 (trinta) moedas; Joaquim Silvério dos Reis denunciou Tiradentes, levando-o à forca; Cala bar delatou os brasileiros, entregando-os aos holandeses. Com o passar dos anos e o incremento da criminalidade, os ordenamentos jurídicos passaram a prever a possibilidade de se premiar essa traição. Surge, então, a colaboração premiada.
Sua origem histórica não é tão recente assim, já sendo encontrada, por exemplo, no sistema anglo-saxão, do qual advém a própria origem da expres~ão croum witness, ou testemunha
da coroa. Foi amplamente utilizada nos Estados Unidos (plea bargain) durante o período que
marcou o acirramento do combate ao crime organizado, e adotada com grande êxito na Itália
(pattegiamento) em prol do desmantelamento da máfia- basta lembrar as declarações prestadas
por Tommaso Buscetta ao Promotor italiano Giovanni Falcone -, que golpearam duramente o
crime organizado na península itálica.

É no direito norte-americano que a utilização da.colaboração premiada sofre forte incremento, sobretudo na campanha contra a máfia. Por meio de uma transação de natureza penal,
firmada por Procuradores Federais e alguns suspeitos, era prometida a estes a impunidade desde
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que confessassem sua participação e prestassem informações que fossem suficientes para atingir
toda a organização e seus membros. 68
Espécie do direito premia!, a colaboração premiada pode ser conceituada como uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da infração penal, além de
confessar seu envolvimento no Jato delituoso, fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal
informações objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo,
em contrapartida, determinado prêmio legal.
Portanto, ao mesmo tempo em que o investigado (ou acusado) confessa a prática delituosa,
abrindo mão do seu direito de permanecer em silêncio (nemo tenetur se detegere), assume o compromisso de ser fome de prova para a acusação acerca de determinados fatos e/ou corréus. Evidentemente, essa colaboração deve ir além do mero depoimento do colaborador em detrimento
dos demais acusados, porquanto não se admite a prolação de um decreto condenatório baseado
única e exclusivamente na colaboração premiada.
De se notar que uma simples confissão não se confunde com a colaboração premiada. O
agente fará jus aos prêmios previstos nos dispositivos legais que tratam da colaboração premiada
apenas quando admitir sua participação no delito e fornecer informações objetivamente eficazes
para a descoberta de fatos dos quais os órgãos incumbidos da persecução penal não tinham
conhecimenro prévio, permitindo, a depender do caso concreto, a identificação dos demais
coautores, a localização do produto do crime, a descoberta de roda a trama delituosa ou a facilitação da libertação do sequestrado. Por conseguinte, se o acusado se limitar a confessar fatos
já conhecidos, reforçando as provas preexistentes, fará jus tão somente à atenuante da confissão
prevista no art. 65, I, alínea "d", do Código Penal. Nesse contexro, como se pronunciou o STJ,
"apesar de o acusado haver confessado sua participação no crime, contando em detalhes roda a
atividade criminosa, incriminando seus comparsas, não há nenhuma informação nos auros que
ateste o uso de tais informações para fundamentar a condenação dos outros envolvidos, pois a
materialidade, as autorias e o desmantelamento do grupo criminoso se deram, principalmente,
pelas interceptações telefônicas legalmente autorizadas e pelos depoimentos das testemunhas e
dos policiais federais". 69
De rodo modo, como a confissão funciona como circunstância atenuante (CP, art. 65, I,
"d"), incidindo, pois, na segunda fase de aplicação da pena, ao passo que a colaboração premiada confere ao agente, em algumas hipóteses, uma causa de diminuição de pena, a ser aplicada
na terceira fase (CP, art. 68), há precedentes do STJ no sentido de que a aplicação simultânea
desses benefícios legais é perfeitamente compatível, porquanto dotados de natureza distinta?0

68

Nesse contexto: Aranha, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 7. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2006. p. 136. Ao tratar da acusação do cúmplice, Malatesta a subdividiu em duas espécies: a
acusação em sentido específico, referente à situação em que o comparsa delatado já figura como imputado nos
autos do processo, e o chamamento de cúmplice, caracterizado pela indicação deste último unicamente pela
palavra do acusado (MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Campinas: LZN
Editora, 2003, p. 532).

69

STJ, 6~ Turma, HC 90.962/SP, Rei. Min. Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do TJ/CE -,j. 19/05/2011, •
DJe 22/06/2011.

70

Admitindo a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase de aplicação da pena e da colaboração na
terceira fase, por funcionar, no caso concreto, como causa de diminuição de pena: STJ, s• Turma, HC 84.609/SP,
Rei. Min. Laurita Vaz, j. 04/02/2010, DJe 01/03/2010. Na mesma linha: STJ, s• Turma, REsp 1.002.913/PR, Rei.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17/09/2009, DJe 19/10/2009.
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12.1.1. Distinção entre colaboração premiada e delação premiada (chamamento de corréu).
Há quem utilize as expressões colaboração premiada e delação premiada como expressões
sinônimas. Outro3 doutrinadores, todavia, preferem trabalhar com a distinção entre delação
premiada e colaboração premiada, considerandc-as institutos diversos.
A nosso ver, delação e colaboração premiada não são expressões sinônimas, sendo esta
última dotada de mais larga abrangência." O imputado, no curso da persecutio criminis, pode
assumir a culpa sem incriminar terceiros, forne:endo, por exemplo, informações acerca da localização do produto do crime, caso em que é tido como mero colaborador. Pode, de outro
lado, assumir culpa (confessar) e delatar outras ressoas- nessa hipótese é que se fala em delação
premiada (ou cham.amento de corréu). 72 Só há falar em delação se o investigado ou acusado
também confessa a autoria da infração penal. Do contrário, se a nega, imputando-a a terceiro,
rem-se simples testemunho. A colaboração pre:niada funciona, portanto, como o gênero, do
qual a delação premiada seria espécie. 73

É bem verdade que a referência à expressão delação premiada é muito mais comum na
doutrina e na jurisprudência. No entanto, pre:êrimos fazer uso da denominação colaboração
premiada, quer pela carga simbólica carregada d.e preconceitos inerentes à delação premiada, que
traz ínsita a ideia de traição, quer pela incapacidade de descrever toda a extensão do instituto,
que nem sempre se limita ao mero chamamento de corréu. Com efeit~, a chamada "delação
premiada" (ou chamamento de corréu) é apenas uma das formas de colaboração que o agente
revelador pode concretizar em proveito da persecução penal.74
Nesse conte::::to, Vladimir Aras aponta a aistência de quatro subespécies de colaboração
premiada: 75
a) delação premiada (chamamento de c[)rréu): além de confessar seu envolvimento na
prática delituosa, o colaborador expõe as outras pessoas implicadas na infração penal, razão pela
qual é denominado de agente revelador;
b) colaboração para libertação: o colaborador indica o lugar onde está mantida a vítima
sequestrada, facilitando sua libertação;
c) colaboração para localização e recuperação de ativos: o colaborador fornece dados
para a localização do produto ou proveito do c.elito e de bens eventualmente submetidos a esquemas de·lavagem de capitais;
71

Em sentido semelhante: GOMES, Luiz Flávio. Corrupção político e delação premiado. In: Revista Síntese de
Direito Penal e Processual Penal, ano VI, n2 34, Porto Alegre, out.-nov./2005, p. 18.
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Há quem defenda ser a chamada de corréu o ato pelo qual um comparsa denuncia antigos parceiros sem que,
para isso, lhe cê o legislador recompensa legal, ou seja, seria a delação não-premiada.
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Para o STJ, o instituto da delação premiada consiste em ato do acusado que, admitindo a participação no delito,
fornece às aut•Jridades elementos capazes de facili1ar a resolução do crime: STJ, 6~ Turma, HC 107.916/RJ, Rei.
Min. Og Fernandes, j. 07/10/2008, DJe 20/10/2008.
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Nesse sentido: ARAS, Vladimir. Lavagem de dínheiw: prevenção e controle peno/. Organizadora: Carla Veríssimo
de Carli. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 428.
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Op. cit. p. 427.
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d) colaboração preventiva: o colaborador presta informações relevantes aos órgãos estatais responsáveis pela persecução penal de modo a evitar um crime, ou impedir a continuidade
ou permanência de uma conduta ilícita.
Nesse ponto, a Lei n° 12.850113 faz clara opção pela utilização da expressão "colaboração
premiada". Ao invés de fazer referência à expressão "delação premiada", o legislador optou por
fazer menção a essa importante técnica especial de investigação com o nomen iuris de "colaboração premiada", quer no arr. 3°, I, quer na Seção I do Capítulo II, que abrange os arts. 4°, 5°, 6°
e ?o.

12.2. Ética e moral.
Sob o ponto de vista da ética e da moral, parte da doutrina posiciona-se contrariamente
à colaboração (ou delação) premiada, denominando-a, por isso, de extorsão premiada. Nessa
linha, segundo Natália Oliveira de Carvalho, ao preconizar que a tomada de uma postura infame (trair) pode ser vantajosa para quem o pratica, o Estado premia a falta de caráter do codelinquente, convertendo-se em autêntico incentivador de antivalores ínsitos à ordem social. 76
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece~nos não haver qualquer violação à
ética, nem tampouco à moral. Apesar de se tratar de uma modalidade de traição institucionalizada, trata-se de instituto de capital importância no combate à criminalidade, porquanto se
presta ao rompimento do silêncio mafioso (omertà), além de beneficiar o acusado colaborador.
De mais a mais, falar-se em ética de criminosos é algo extremamente contraditório, sobretudo
se considerarmos que tais grupos, à margem da sociedade, não só têm valores próprios, como
também desenvolvem suas próprias leis. Como lembra Cassio Granzinoli, "não é incomum a
chefes de grupos de tráfico de drogas, por exemplo, determinarem (por vezes e por telefone e de
dentro dos próprios presídios onde cumprem penas) a execução de outros membros do grupo ou
mesmo de pessoas de bem. Estarão eles, pois, preocupados com Ética, Moral, Religião e qualquer outra forma de controle social, diversa do Direito (uma vez que este prevê maior coerção
para os atos que lhe são contrários)? Certamente que não". 77
Apesar de, sob certo aspecto, a existência da colaboração premiada representar o reconhecimento, por parte do Estado, de sua incapacidade de solucionar sponte própria todos os delitos
praticados, a doutrina aponta razões de ordem prática que justificam a adoção de tais mecanismos, a saber: a) a impossibilidade de se obter outras provas, em virtude da "lei do silêncio" que
vige no seio das organizações criminosas; b) a oportunidade de se romper o caráter coeso das
organizações criminosas (quebra da affictio societatis), criando uma desagregação da solidariedade interna em face da possibilidade da colaboração premiada.
76

CARVALHO, Natália Oliveira. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 101.
Para Eugênio Raúl Zaffaroni (Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: crime, direito
e sociedade. Rio de Janeiro: Revan, ano 1, v. 1, 1996, p. 45), "o Estado está se valendo da cooperação de um
delinquente, comprada ao preço da sua impunidade para 'fazer justiça', o que o Direito Penal liberal repugna
desde os tempos de Beccaria". Bitencourt e Busato (op. cit. p. 120) partilham de entendimento semelhante,
referindo-se à colaboração premiada como traição bonificada.
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GRANZINOLI, Cassio M. M. A delação premiada. In Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juizes das
varas especializadas em homenagem ao Ministra Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.
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12.3. Direito ao silêncio.
A colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio do nemo tenetur se detegere (direito de não produzir prova contra si mesmo). É fato que os benefícios legais oferecidosao colab~rador servem como estímulo para sua colaboração, que comporta, invariavelmente, a
autoincriminação. Porém, desde que não haja nenhuma espécie de coação para obrigá-lo a cooperar, com prévia advertência quanto ao direito ao silêncio (CF, art. 5°, LXIII), não há violação
ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Afinal, como não há dever ao silêncio, todo e
qualquer investigado (ou acusado) pode voluntariamente confessar os fatos que lhe são imputados. Nessas condições, cabe ao próprio indivíduo decidir, livre e assistido pela defesa técnica, se
colabora (ou não) com os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. 78
Quanto ao assunto, especial atenção deve ser dispensada ao art. 4°, § 14, da Lei n°
12.850/13, que dispõe: "Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença
de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade".
Parece ter havido um equívoco por parte do legislador ao fazer uso do verbo renunciar. Afinal, se se trata, o direito ao silêncio, de direito fundamental do acusado previsto na Constituição Federal (art. 5°, LXIII) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8°, § 2°,
"g"), é evidente que não se pode falar em renúncia, porquanto tais direitos são, por natureza,
inalienáveis (ou indisponíveis). Por consequência, o caráter indisponível do direito ao silêncio
conduziria à nulidade absoluta, por ilicitude de objeto, do acordo de colaboração premiada em
que fosse pactuada a renúncia a esse direito. Na verdade, não há falar em renúncia ao direito
ao silêncio, mas sim em opção pelo seu não exercício, opção esta exercida voluntariamente pelo
investigado/acusado, que, para tanto, deverá contar com a assistência técnica de seu defensor e
ser previamente informado de que não é obrigado a "colaborar para a sua própria destruição"
(nemo tenetur se detegere).
Tanto é verdade que não há renúncia ao direito ao silêncio que o próprio art. 4°, § 10, da
Lei n° 12.850/13, prevê que, na hipótese de retratação da proposta de colaboração premiada pelas partes, as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas
exclusivamente em seu desjàvor. Como se percebe, ante a possibilidade de ser beneficiado por um
dos prêmios legais previstos na nova Lei de Organizações Criminosas, o colaborador opta pelo
não exercício do direito ao silêncio, sujeitando-se às consequências de sua confissão. Assim, com
a expectativa de receber determinado prêmio legal, o colaborador identifica os demais coautores
e partícipes do fato delituoso, contribui para a localização da vítima com sua integridade física
preservada, etc. Frustrada a proposta em virtude da retratação por uma das partes, seria no
mínimo injusto que todo esse acervo probatório fosse contra ele utilizado. Como não houve re.núncia ao direito ao silêncio, mas simples não exercício dessa prerrogativa diante da expectativa
de receber determinado prêmio legal, na hipótese de as partes se retratarem do acordo (v.g., o
colaborador altera seu depoimento em juízo), as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, embora possam ser úteis,
na medida de sua veracidade, contra os demais agentes, que não podem ser beneficiados pelo
exercício do direito ao silêncio titularizado pelo colaborador.
78

Com o mesmo entendimento: QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 215.
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Apesar de o art. 4°, § 14, da Lei n° 12.850/13, fazer remissão ao compromisso legal de dizer a verdade a que o agente estaria sujeito, daí não se pode concluir que o colaborador possa
responder pelo crime de falso testemunho. Como o art. 342 do CP refere-se exclusivamente à
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, revela-se inadmissível a inclusão de corréu
como sujeito ativo deste delito, sob pena de evidente violação ao princípio da legalidade. Na verdade, a única situação em que o colaborador pode ser ouvido como -testemunha é na hipótese de
não ter havido o oferecimento de denúncia contra ele, consoante disposto no art. 4°, § 4°, da Lei
n° 12.850/13. Nesta hipótese, quando o colaborador não denunciado prestar declarações sobre
fatos que dizem respeito à responsabilidade criminal alheia, adquire a qualidade de verdadeira
prova testemunhal incriminadora, limitada, à evidência, aos fatos por ele declarados, daí por
que deve responder segundo a verdade. 79

12.4. Previsão normativa.
Em países como Itália e Espanha, a colaboração premiada nasceu da necessidade de se
combater o terrorismo e o crime organizado. De modo distimo, no Brasil, o reconhecimento
explícito da ineficácia dos métodos tradicionais de investigação, e, consequentemente, da necessidade da colaboração premiada para a obtenção de informações relevantes para a persecução
penal, está diretamente relacionada ao incremento da criminalidade violema, a partir da década
de 90, direcionada a seguimemos sociais mais privilegiados e que, até emão, estavam imunes
a ataques mais agressivos (sequestras, roubos a estabelecimemos bancários), o crescimento do
tráfico de drogas e o aumento da criminalidade de massa (roubos, furtos, etc.), sobretudo nos
grandes centros urbanos, que levou nosso legislador, impelido pelos meios de comunicação e
pela opinião pública, a editar uma série de leis penais mais severas. Várias leis especiais passaram
a dispor, encão, sobre a colaboração premiada, variando apenas quanto a seu objetivo, bem como
no tocante aos benefícios concedidos pela lei ao colaborador.
Aliás, mesmo antes da década de 90, não se pode negar que a colaboração premiada já estava presente no próprio Código Penal. De fato, sob o mamo da atenuance da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), da atenuante genérica do art. 65, III, "b", do Código Penal, em que se
premia o criminoso que tenha buscado, espontânea e eficazmente, logo após o crime, evitar ou
minorar-lhe as consequências, ou ter, ames do julgamento, reparado o dano, do arrependimento
eficaz (CP, art. 15), e do arrependimento posterior (CP, art. 16), a expiação pelo mal cometido já
integrava a parte geral do Código Penal desde a reforma produzida pela Lei no 7.209/84.
A primeira Lei que cuidou expressamente da colaboração premiada foi a Lei dos Crimes
Hediondos (Lei 8.072/90), cujo art. 8°, parágrafo único, passou a prever que "o participante e o
associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento,
terá pena reduzida de um a dois terços". Este dispositivo legal, que permanece vigente e válido, a
despeito da entrada em vigor da Lei n° 12.850113, aplica-se exclusivameme aos casos em que,
praticados os delitos de que cuidam a referida lei, doravante por meio de associação criminosa,
esta seja desmancelada em razão de denúncia feita por um de seus imegrantes. Logo, demonstrando-se que não havia uma associação criminosa para o fim de praticar crimes hediondos ou
79
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Admitindo a possibilidade de o colaborador ser ouvido na condição de informante, que é uma testemunha
imprópria, que não presta compromisso, na hipótese em que não for denunciado no mesmo processo que os
demais corréus, até mesmo para que suas declarações prestadas na fase investigatória sejam submetidas ao
crivo do contraditório, possibilitando o cumprimento dos termos do acordo de colaboração por ele celebrado
com o Ministério Público: STF, Tribunal Pleno, AP 470 Q03/MG, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 07929/04/2009.
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equiparados, ou seja, que um crime de tal natureza foi praticado em mero concurso eventual
de agentes, não se admite o reconhecimento da delação premiada, mesmo que as informações
prestadas pelo delator sejam eficientes para a identificação dos demais coautores e partícipes. 80
A Lei n° 8.072/90 também determinou a inclusão do § 4° ao art. 159 do Código Penal,
que passou a dispor: "Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo
à autoridade, focilitando alibertação do sequest:ado, terá sua pena reduzida de um a dois terços".
O dispositivo era alvo de críticas por anelar a concessão da colaboração premiada apenas às
hipóteses de crimes cometidos por quadrilha ou bando, cuja tipificação, até o advento da Lei
n° 12.850/J3, demandava a presença de pelo menos 4 (quatro) pessoas (CP, antiga redação
do art. 288). Posteriormente, o dispositivo foi alterado pela Lei n° 9.269/96, passando a ter a
seguinte redação: "se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade,
facilitando a libert,tçáo do sequestrado, terd Sllil pena reduzida de um a dois terços". Daí por que
a 5" Turma do STJ concluiu ser irrelevante, para a incidência da redução prevista no§ 4° do
art. 159 do Código Penal, que o deliro tenha sido praticado por quadrilha ou bando, bastando,
para tanto, que o crime tenha sido cometido em concurso, observados, porém, os demais requisitos legais exigidos para a configuração da deilçáo premiada. 81
Como deixa entrever o art. 159, § 4°, do CP, para a incidência do benefício aí previsto, é indispensável que as informações prestadas pelo colaborador facilitem a libertação do sequestrado,
logicamente com sua integridade física preserYada. Na dicção do STJ, a colaboração premiada
prevista no art. 159, § 4°, do Código Penal é de incidência obrigatória quando os autos demonstram que as informações prestadas pela testemunha da coroa (ou crownwitness) foram eficazes,
possibilitando ou facilitando a libertação da vítima. 82
Também havia previsão legal de colaboração premiada na Lei que dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações
criminosas (revogada Lei 9.034/95, art. 6°, ca?ut): "nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de I (um) a 2/3 (dois terços), quando a colaboração espontânea do agente
levar ao esclarecimento de inftaçóes penais e sua autoria". 83
Seguindo a ordem cronológica de edição das leis, veio em seguida a Lei n° 9.080/95, cujos
arts. 1° e 2° introduziram modificações na Lei que define os crimes contra o sistema financeiro
nacional (Lei n° 7.492/86) e no diploma legal que define os crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo (Lei n° 8.137/90). A Lei 7.492/86, que define os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, passou a dispor em seu art. 25, § 2°: "nos crimes
previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha oz,: coautoria, o coautor ou partícipe que através de
confissão espontânea ~evelar à autoridade polici.d ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena
80

STJ, 5' Turma, HC 62.618/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p. 283.
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STJ, 5' Turma, HC 33.803/RJ, Rei. Min. Félix Fischer, j. 15/06/2004, DJ 09/08/2004 p. 280.
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STJ, 5' Turma, HC 26.325/ES, Rei. Min. Gilson Di~·P, j. 24/06/2003, DJ 25/08/2003 p. 337. Em sentido semelhante: STJ, 5' Turma, HC 40.633/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01/09/2005, DJ 26/09/2005 p. 417; STJ, 6'
Turma, REsp 223.364/PR, Rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 30/06/2005, DJ 22/08/2005.
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Como já se manifestou o TJ/SP, "se o réu, sem pertencer a qualquer organização criminosa, sem delatar ninguém e sem contribuir para o desmantelamento de qualquer quadrilha, simplesmente foi condenado (por
porte ilegal de arma), confessando o crime no int8rrogatório judicial, é manifestamente incabfvel a aplicação
analógica do art. 62 da Lei 9.034/95, devendo ser afastada a redução de 1/3 efetuada pela sentença na pena
privativa de liberdade do apelado" (TJSP, ApCrim. 281.081-3, 4.• Câm. Crim., j. 30.05.2000, rei. Des. Hélio de
Freitas, RJTJ 240, p. 302-303).

Art. 4°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços)". 84 Por seu turno, a Lei que define os crimes contra a ordem

tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei 8.137/90, art. 16, parágrafo único)
preceitua que, nos crimes nela previstos, cometidm em quadrilha ou coautoria, o coautor ou
panícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a
trama delituosa terá a sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).
Com vigência a partir de 4 de março de 1998, também consta da Lei de Lavagem de Capitais a possibilidade de colaboração premiada r_a hipótese de as informações fornecidas pelo
agente conduzirem à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime (Lei n° 9.613/98, art. 1°,
§ 5°, com redação dada pela Lei n° 12.683/12).
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional- Convenção
de Palermo, promulgada pelo Decreto n° 5.015/2.004 -, também cuida da colaboração premiada. De acordo com seu art. 26, cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar
as pessoas que participem ou tenham participado em grupos criminosos organizados: a) a fornecerem informações Úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção de
provas, notadamente: i) a identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; ii) as conexões, inclus.ive conexões internacionais, com
outros grupos criminosos organizados; iii) as infra;:óes que os grupos criminosos organizados
praticaram ou poderão vir a praticar; b) a prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades
competentes, susceptível de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus
recursos ou do produto do crime.
De seu turno, a nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 41, caput) prevê que "o indiciado ou
acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação
dos demais coautores ou participes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no
caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois tt7ços". Como deixa claro o dispositivo em
questão, a incidência da colaboração premiada somente é possível quando, na prática de qualquer dos
delitos previstos na Lei n° 11.343/06, o agente perpetrar a conduta em concurso de pessoas. 85
Perceba-se que o art. 41 da Lei n° 11.343/06 faz menção à recuperação do produto do
crime. Como se sabe, produto do crime é o resultado da operação delinquencial. A droga pode
ser considerada produto do crime tão somente em algumas condutas típicas previstas na Lei n°
11.343/06, tais como preparar, produzir e fabric<tr, já que, nestas hipóteses, o resultado útil
imediato do crime é a própria droga. Todavia, nas demais hipóteses, a droga é apenas o objeto
material do delito, ou seja, é a coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. A título de exemplo,
na modalidade de t.vender", a droga é apenas o objeto material da conduta delituosa, enquanto
o produto do crime é o valor que o traficante recebe em contraprestação à venda. Destarte,
parece-nos que a expressão utilizada pelo art. 41 da Lei n° 11.343/06 -produto do crime- deve
84

De acordo com o STJ, para a configuração da delaçãc· premiada (art. 25, § 22, da Lei 7.492/86), ou da atenuante
da confissão espontânea (art. 65, 111, "d", do CP), é preciso o preenchimento dos requisitos legais exigidos para
cada espécie, não bastando, contudo, o mero reconhecimento, pelo réu, da prática do ato a ele imputado,
sendo imprescindível, também, a admissão da ilicitLde da conduta e do crime a que responde: STJ, 5~ Turma,
REsp 934.004/RJ, Rei. Min. Jane Silva, j. 08/11/2007, DJ 26/11/2007, p. 239.
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ser objeto de interpretação extensiva para abranger não apenas o produto direto ou indireto do
crime, como também a droga propriamente dita. 86
Não obstante a existência da partícula "e" no art. 41 da Lei n° 11.343/06, tem prevalecido o entendimento de que não é indispensável a identificação dos demais concorrentes e
também a recuperação total ou parcial do produto do crime. Aos olhos da doutrina, dentro
das possibilidades do colaborador, basta que resulte um dos dois resultados: identificação dos
demais concorrentes ou recuperação total ou parcial do produto do crime. Evidentemente, se o
colaborador tiver conhecimento de ambas as circunstâncias, indicando apenas uma delas, não
poderá ser beneficiado pelo prêmio legal constante do art. 41 da Lei n° 11.343/06. Todavia, se
o colaborador tiver conhecimento apenas da localização do produto do crime, sendo incapaz de
identificar os demais integrantes da organização criminosa - de se lembrar que uma das características das organizações criminosas é a divisão hierárquica, de modo que um agente costuma
conhecer apenas aqueles que atuam no mesmo ramo de atribuições-, não há por que se negar a
concessão do benefício, cujo quantum de diminuição de pena deve ser sopesado de acordo com
o grau de sua colaboração. 87
Também há previsão de colaboração premiada na Lei que estrutura o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência (Lei no 12.529/11, com vigência a partir do dia 29 de maio de 2012).
Consoante disposto nos arts. 86 e 87 da Lei nc- 12.529/11, este acordo de leniência poderá ser
celebrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com pessoas físicas e
jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente
com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e II - a obtenção de informações e documentos
que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. No tocante às consequências penais
e processuais penais decorrentes do acordo de leniência, especial atenção deve ser dispensada
ao art. 87 da Lei n° 12.529/11, que passa a prever que, nos crimes contra a ordem econômica,
tipificados na Lei n° 8.137/90 e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais
como os tipificados na Lei n• 8.666193 e os tipificados no art. 288 do Código Penal, a celebração
de acordo de leniência determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Ademais, de acordo com
o art. 87, parágrafo único, da Lei n° 12.529/11, cumprido o acordo de leniência pelo agente,
extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes acima referidos. A doutrina costuma se
referir ao acordo de leniência como acordo de brandura ou doçura. 88
86

Com esse entendimento: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas:
Lei n2 11.343, de 23 de agosto de 2006- comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012.
p. 190-191.
.

87

Nesse sentido: ARRUDA, Samuel Miranda. DROGAS: aspectos penais e processuais penais. Lei 11.343/2006. São
Paulo: Editora Método, 2007. p. 99.

88

É nesse sentido a lição de Damásio Evangelista de Jesus: Phoenix: órgão informativo do Complexo Jurídico
Damásio de Jesus. São Paulo, n2 1, fev. 2001. Com vigência em data de 29 de janeiro de 2014, a Lei n2 12.846/13,
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurfdicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, também prevê, em seu art. 16, a p.ossibilidade de celebração de
acordo de leniência, porém cam reflexas exclusivamente administrativos. Na mesma linha, o art. 17 da referida
Lei também prevê a possibilidade de a Administração pública celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica
responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), com vistas à

isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.
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12.4.1. Lei de proteção às testemunhas (Lei no 9.807/99).
A Lei 9.807/99, conhecida como "Lei de Proteção às testemunhas e vítimas de crimes", por
não ter seu âmbito de aplicação restrito a determinado(s) delito(s), representou verdadeira democratização do instituto da colaboração premiada no ordenamento jurídico pátrio, possibilitando
sua aplicação a qualquer delito; além de organizar um sistema oficial de proteção aos colaboradores. Com efeito, à exceção da Lei n° 9.034/95, que não se referia tipos penais determinados,
mas sim a crimes praticados em organização criminosa, todos os demais diplomas legais que
tratavam da colaboração premiada possibilitavam sua aplicação apenas a determinados crimes.R 9

a

Em seu art. 13, dispõe a Lei no 9.807/99 que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes, tendo em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade
e repercussão social do fato criminoso, conceder o perdão judicial e a consequeme extinção da
punibilidade ao acusado pela prática de qualquer crime que, sendo primário, tenha colaborado
efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração
tenha resultado: I- a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; II- a
localização da vítima com a sua integridade física preservada; III- a recuperação total ou parcial
do produto do crime.
Apesar de o dispositivo referir-se ao "acusado", predomina o entendimento de que também
se aplica ao indiciado, possibilitando a concessão do benefício até mesmo na fase das investigações preliminares. 90
Discute-se na doutrina se a aplicação do preceito do art. 13 da Lei n° 9.807/99 está subordinada à presença cumulativa de todos os requisitos nele elencados (identificação dos demais
coautores, localização da vítima com sua integridade física preservada, e recuperação total ou
parcial do crime), hipótese em que a concessão do benefício ficaria restrita apenas ao delito de
extorsão mediante sequestro cometido em concurso de agentes cujo preço do resgate tenha sido
pago, porquanto seria o único crime em que os três objetivos poderiam ser atingidos simultaneamente, ou se as condições devem ser aferidas alternativamente, de modo a se possibilitar a
abrangência de todos os tipos penais.
A nosso ver, não se pode sustentar que a aplicação do art. 13 da Lei n° 9.807/99 esteja
condicionada à presença cumulativa de seus três incisos, sob pena de se transformar uma lei genérica, aplicável em tese a qualquer crime, em uma lei cuja incidência da colaboração premiada
estaria restrita ao delito de extorsão mediante sequestro cometido em concurso de agentes cujo
preço do resgate tenha sido pago. Portanto, há de prevalecer uma cumulatividade temperada,
condicionada ao tipo penal, ou seja, é necessária a satisfação dos requisitos possíveis no mundo
fático, quaisquer que sejam eles, de acordo com a natureza do delito praticado.
Logo, de modo a se conferir a máxima efetividade ao dispositivo em questão, estendendo
sua aplicação a todos os crimes para os quais possa o Estado auferir vantagens da colaboração
do acusado, ao lado da efetiva proteção dos bens jurídicos tutelados, se o tipo penal permitir- é
o que ocorre em um crime de extorsão mediante sequestro cometido em concurso de agentes
89

Nesse sentido: GRANZINOLI, Cassio M. M. A delação premiado. In Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos
juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2007. p. 152.

90

Com esse entendimento: ROBALDO, José Carlos de Oliveira. Legislação criminal especial. Coordenação: Luiz
Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 866.
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em que o resgate tenha sido pago, mas a vítima nã:J tenha sido libertada- a aplicação do art. 13
da Lei n° 9.807/99 estará condicionada à presença simultânea dos três incisos: identificação dos
demais concorrentes; localização da vítima com a sua integridade física preservada; recuperação
total ou parcial do produto do crime. Por outro lado, caso o delito praticado não permita a incidência simultânea dos três incisos - possamos pensar num crime de roubo de cargas cometido
em concurso de agentes- a incidência do art. 13 da Lei n° 9.807/99 fica dependendo apenas da
identificação dos demais concorrentes e da recuperação total ou parcial do produto do crime.

12.4.2. Nova Lei das Organizações Criminosas.
Apesar de a colaboração premiada estar prevista no ordenamento pátrio desde a década
de 90, quando en:rou em vigor a Lei n° 8.072/90, não havia, até bem pouco tempo, um regramenta específico e um roteiro mais detalhado que proporcionasse a eficácia dessa importante
técnica especial de investigação. Isso, aliás, não era uma exclusividade da colaboração premiada.
Esta pobreza legidativa também contaminava a ação wntrolada e a infiltração de policiais.
Daí a importância da nova Lei das Organizações Criminosas: sem descuidar da proteção
dos direitos e garantias fundamentais do colaborador - a título de exemplo, seu art. 4°, § 15,
demanda a presença de defensor em todos os a toE de negociação, confirmação e execução da colaboração, constando do art. 5° inúmeros direitcs do :olaborador -,a Lei n° 12.850/13 passa a
conferir mais eficácia à medida sob comento, seja por ;egulamentar expressamente a celebração
do acordo de colaboração premiada, dispondo so':lre a legitimidade para a proposta, conteúdo do
acordo e necessária homologação judicial, seja por prever expressamente que nenhuma sentença
condenatória poderá ser proferida com fundamento apenas nas declaraçÕes do colaborador.
Consoante disposto no art. 4° da Lei n° 12.850/13, o juiz poderá, a requerimento das
partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
'
dos resultados ali listados.
A inserção da conjunção alternativa "ou" no caput do art. 4° da Lei n° 12.850/13 deixa
transparecer que não há necessidade da conseC'.lÇão de todos os resultados. Na verdade, ainda
que a colaboraç~o do agente resulte na obtenção de apenas um dos resultados, como, por exemplo, a localização da vítima com a sua integridade física preservada (art. 4°, V), o agente fará jus
aos prêmios legais, levando-se em consideração, para tanto, a personalidade do colaborador, a
natureza, as circunstâncias, a gravidade e a rep~rcus;áo social do fato criminoso e a eficácia da
colaboração.
Vejamos então, separ~damente, quais são os pmsíveis resultados que devem resultar diretamente das informações prestadas pelo colaborador para que o agente faça jus a um dos prêmios
legais:
I - a identificação dos demais co autores e partícipes da organização criminosa e das
infrações penais por eles praticadas: como o dispositivo legal faz uso das expressões "demais
coautores e par:ícipes", fica evidente que, para fins de concessão dos prêmios legais, as informações devem se referir ao crime investigado (ou processado) para o qual o colaborador também
tenha concorrido em concurso de agentes. A títu~o de ilustração, se o agente estiver sendo
investigado pelo fato de ser integrante de organização criminosa especializada na prática de
crimes de roub::> de cargas, suas informações devem ser eficazes para a identificação dos demais
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coautores e partícipes envolvidos nesta prática delituosa. Logo, se este agente resolver colaborar
com o Estado, fornecendo informações pertinentes a crimes diversos que não são objeto do
procedimento investigatório contra ele instaurado (v.g., associação criminosa responsável pela
prática de tráfico de drogas da qual o agente sequer era integrante), não fará jus aos benefícios
previstos na Lei n° 12.850/13;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa: um dos elementos necessários à caracterização da organização criminosa é a existência
de uma associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas. Daí a preocupação do legislador em obter informações capazes de revelar a
hierarquia da organização, apontando-se, ademais, as tarefas atribuídas a cada um de seus integrantes. A consecução desse resultado deve ser analisada com certo temperamento, já que nem
sempre o colaborador terá conhecimento de todos os integrantes do grupo. Afinal, é extremamente comum que o ocupante de uma posição inferior na hierarquia da organização criminosa
sequer tenha acesso aos integrantes mais graduados. Por isso, o que realmente interessa para fins
de concessão dos prêmios legais é a revelação, por parte do colaborador, de todas as informações
de que tinha conhecimento, de modo a otimizar a descoberta da estrutura hierárquica e da
divisão de tarefas do grupo;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa: sem embargo do silêncio do art. 4°, III, da Lei n° 12.850/13, que se limita a fazer referência às infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, sem estabelecer
o quantum de pena a elas cominada, é evidente que tais infrações devem ter penas máximas
superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional, já que tais requisitos fazem parte do
conceito legal de organizações criminosas constante do art. 1°, § 1°, do referido diploma legal.
Nem sempre será fácil aferir a eficácia objetiva das informações prestadas pelo colaborador para
fins de prevenir infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. No entanto, se restar demonstrado que a prisão em flagrante de determinados integrantes do grupo,
por ocasião da prática de determinada infração penal, só foi possível por força das informações
prestadas pelo colaborador, não se pode negar a concessão dos prêmios legais. Como observa
a doutrina, 91 de modo a se demonstrar que as informações fornecidas pelo colaborador foram
objetivamente eficazes para prevenir infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa, o ideal é se valer de uma análise de causalidade hipotética, nos mesmos padrões do
que se faz com as imputações de crimes omissivos, porém, às avessas, ou seja, a verificação de
que, caso não houvesse determinada intervenção derivada da colaboração, um resultado delitivo
teria sido produzido;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais
praticadas pela organização criminosa: produto da infração penal (ou producta sceleris) é o
resultado imediato da operação delinquencial, enfim, os bens que chegam às mãos do criminoso
como resultado direto do crime: objeto roubado (art. 157, caput, do CP), dinheiro obtido com
a prática da corrupção passiva (art. 317, caput, do CP), ou o dinheiro obtido com a venda da
droga (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Proveito da infração, produto indireto ou Jructus
sceleris, configura o resultado mediato do crime, ou seja, trata-se do proveito obtido pelo criminoso como resultado da transformação, substituição ou utilização econômica do produto direto
do delito (e.g., dinheiro obtido com a venda do objeto roubado, veículos ou imóveis adquiridos
91
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com o dinheiro obtido com a venda de drogas ecc.). Como se percebe, a recuperação do produto
direto ou indireto da infração penal, ainda que parcial, é capaz de beneficiar o colaborador.
Considerando-se que o legislador não estabeleceu qualquer restrição, parece-nos que pouco
importa se foi o próprio colaborador quem obteve o proveito ou se ele detém o produto direto
da infração, ou se, na verdade, o beneficiado ou detentor seria terceira pessoa integrante da
organização criminosa;

V- a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada: como será
visto mais adiante, para fins de concessão dos prêmios legais inerentes à colaboração premiada,
é indispensável que as informações prestadas pelo agente sejam objetivamente eficazes para a
consecução dos resultados previstos em lei. Portanto, não basta que o agente revele às autoridades o exato local do cativeiro da vítima. Para além disso, a vítima também deve ser localizada
com sua integridade física preservada. Destarte, se a cooperação do agente levar à localização
do cadáver da vítima, revela-se inviável a concessão de qualquer benefício ao colaborador, por
mais que imaginasse que a vítima ainda estivesse viva. De mais a mais, se a vítima conseguir
escapar do cativeiro ou se dele for resgatada por conta da ação de terceiros, sem qualquer vínculo
causal com as informações prestadas pelo colaborador, também não será viável a concessão dos
prêmios legais.
Na visão do STF, o acordo de colaboração também pode dispor sobre efeitos extrapenais de
natureza patrimonial da condenação, como, por exemplo, a liberação de imóveis do interesse do
colaborador, supostamente produtos de crimes. Como a colaboração exitosa teria o condão de
afastar consequências penais da prática delituosa, também poderia mitigar efeitos de natureza
extrapenal, a exemplo do confisco do produto do crime. 92

12.5. Voluntariedade e motivação da colaboração.
Ato espontâneo é aquele cuja intenção de praticá-lo nasce exclusivamente da vontade do
agente, sem qualquer interferência alheia - deve preponderar a vontade de colaborar com as
autoridades estatais. Apesar de alguns dispositivos legais fazerem referência à necessidade de a
cooperação ser espontânea (v.g., art. 1°, § 5°, da Lei n" 9.613/98), prevalece o entendimento de
que a espontaneidade não é condição sine qua 11on para a aplicação dos prêmios legais inerentes
à colaboração premiada.
Na verdade, o que realmente interessa para fins de colaboração premiada é que o ato seja
voluntário. Ainda que não tenha sido do agente a iniciativa, ato voluntário é aquele que nasce
da sua livre vontade, desprovido de qualquer tipo de constrangimento. Portanto, para que o
agente faça jus aos prêmios legais referentes à colaboração premiada, nada impede que o agente
tenha sido aconselhado e incentivado por terceiro, desde que não haja coação. Ato espontâneo,
portanto, para fins de colaboração premiada, deve ser compreendido como o ato voluntário,
não forçado, ainda que provocado por terceiros (v.g., Delegado de Polícia, Ministério Público
ou Defensor).
Andou bem, nesse sentido, o legislador da Lei n" 12.850/13. Ao dispor sobre a colaboração premiada, o art. 4°, caput, faz menção expressa à colaboração efetiva e voluntária com a
investigação e com o processo criminal. Na mesma linha, o art. 4°, § 7°, do referido diploma
legal, também prevê que, antes de proceder à homologação do acordo de colab"àraçáo premiada,
92

Com esse entendimento: STF, Pleno, HC 127.483/PR, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2015.
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incumbe ao juiz verificar sua regularidade, legalidade e vo!untariedade, podendo, para tanto,
sigilosamente ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.
Para o Supremo, o acordo de colaboração premiada somente será válido se: a) a declaração
de vontade do colaborador for resultante de um processo volitivo, querida com plena consciência da realidade, escolhida com liberdade e deliberada sem má-fé- esta liberdade seria psíquica,
e não de locomoção, logo, não haveria óbice a que o colaborador estivesse custodiado por ocasião da celebração do acordo, desde que respeitada a voluntariedade da sua colaboração; e b) o
seu objeto for lícito, possível, determinado ou determinável. 9 -~
Noutro giro, é de todo irrelevante qualquer análise quanto à motivação do agente, pOL:co
importando se a colaboração decorreu de legítimo arrependimento, de medo ou mesmo de evidente interesse na obtenção da vanragem prometida pela Lei. Deveras, o Direito não se impona
com os motivos internos do sujeito que resolve colaborar com a justiça, se de ordem moral,
social, religiosa, política ou mesmo jurídica, mas sim com o fato de que a entrega dos coautores
de um faro criminoso possibilita a busca de um valor, e a manutenção da organização criminosa,
de um desvalorY 4

12.6. Eficácia objetiva da colaboração premiada.
Em todas as hipóteses acima citadas de colaboração premiada, para que o agente faça jus aos
benefícios penais e processuais penais estipulados em cada um dos dispositivos legais, é indispensável aferir a relevância e a eficácia objetiva das declarações prestadas pelo colaborador. Não basta
a mera confissão acerca da prática delituosa. Em um crime de associação criminosa, por exemplo, a
confissão do acusado deve vir acompanhada do fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes, capazes de contribuir para a identificação dos comparsas ou da trama delituosa.'"
Por força da colaboração, deve ter sido possível a obtenção de algum resultado prático positivo, resultado este que não teria sido alcançado sem as declarações do colaborador. Aferível em
momento posterior ao da colaboração em si, esta consequência concreta oriunda diretamente
das informações prestadas pelo colaborador depende do preceito legal em que o instituto estiver
inserido, podendo variar desde a identificação dos demais coautores e participes do fato delituoso e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão
de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades
da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, até a localização de eventual vítima com sua
integridade física preservada. 96
Isso, no entanto, não significa dizer que o Ministério Público deva ter êxito nos processos que intentar contra os coautores expostos ou delatados. O que realmente importa é que o
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Com esse entendimento: STF, Pleno, HC 127.483/PR, Rei. Min. Dias Toffoli,j. 27/08/2015.
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Nesse sentido: BRITO, Alexis Couto de. Crime organizado. Coordenadores: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José
Reinaldo Guimarães. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 271.
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STJ, 6• Turma, HC 92.922/SP, Rei. Min. Jane Silva, j. 25/02/2008, OJe 10/03/2008. Negando a concessão do
perdão judicial previsto no art. 13 da Lei nº 9.807/99 em caso concreto em que as informações fornecidas pelo
colaborador não resultaram na identificação dos demais coautores e partícipes de tráfico de drogas: STF, 1ª
Turma, AI 820.480 AgR/RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, OJe 78 20/04/2012.

96

Como já se pronunciou o STJ, a redução de pena prevista para os casos de delação de corréu a que se refere o
art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90, requisito o existência e o desmantelamento de quadrilha ou bando:
STJ, 6ª Turma, HC 41.758/SP, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 07/11/2006, DJ 05/02/2007 p. 386.
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colaborador tenha prestado seu depoim:-nto de forma veraz e sem reservas mentais sobre todos
os fatos ilícitos de que tinha conhecimer_ro, colaborando de maneira plena e efetiva.
Por isso, emb::>ra a lei não o diga, e evidente que, na hipótese de colaboração realizada na
fase exuajudicial, da deve ser mantida pelo colaborador em juízo. Se houver retratação, não é
possível a concessãoü do prêmio legal, ate mesmo porque o que poderá ser valorado pelo juiz é o
interrogatório judicial e o chamamento dos demais acusados em juízo, em que há possibilidade
de exercício do contraditório pelos dela:ados, e não aquele realizado em procedimento investigatório de natureza inquisitorial. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, "não obstante
tenha havido inicial colaboração perame a ;;.utoridade policial, as informações prestadas pelo
Paciente perdem rdevância, na medida em que não contribuíram, de fato, para a responsabilização dos agenres criminosos. O magistcado singular não pôde sequer delas se utilizar para fundamentar a condenação, uma vez que o Paciente se retratou em juízo. Sua pretensa colaboração,
afinal, não logrou alcançar a utilidade c_ue se pretende com o
instituto da celação premiada, a ponto de justificar a incidência da causa de diminuição
de pena"Y 7
Comprovada a eficácia objetiva das informações prestadas pelo agente, a aplicação do
prêmio legal inerente à respectiva colaboração premiada é medida que se impõe. A título de
exemplo, apesar de o art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98 fazer uso da expressão "a pena poderd ser
reduzida (... )" -o art. 4°, caput, da Lei n° 12.850/13 também prevê que "o juiz poderá( ... )"-,
do que se poderia concluir que o juiz tem a faculdade de aplicar (ou não) os benefícios legais
aí previstos, prevalece o entendimento de que, uma vez atingidos um dos efeitos desejados, a
aplicação de um dos prêmios legais da colaboração premiada é obrigatória.
Na verdade, a discricionariedade que c magistrado possui diz respeito apenas à opção por
um dos benefícios legais, a ser escolhido de acordo com o grau de participação do colaborador
no crime, a gravidade do delito; a magnitude da lesão causada, a relevância das informações
por ele prestadas e as consequências decorrentes do crime. Daí dispor o art. 4°, § 1°, da Lei no
12.850/13, que, para fins de concessão cos benefícios legais, deverá o juiz levar em consideração,
em qualquer hipótese, a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade
e a repercussão social do fato criminosc e a efid.cia da colaboraçãoY 8
97

STJ, s• Turma, HC 120.454/RJ, Rei. Min. LaJrita Vaz, j. 23/02/2010, DJe 22/03/2010. Na mesma linha: "Correta
a não aplicação do art. 14 da Lei 9.807/99 :delaç3o premiada), uma vez que. segundo o acórdão impugnado, o
primeiro paciente contradisse em juizo toda sua confissão policial, não indicando o corréu DIOGO como coautor qo roubo, bem como suas informaçõe:; nãco :oram imprescindíveis à localização do corréu. STJ, 5' Turma,
HC 186.566/51'. ~el. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/02/2011, DJe 21/03/2011.
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Referindo-se à delação premiada prevista 10 art. 14 da Lei n9 9.807/99, o STJ já teve a oportunidade de asseverar que, preenchidos os requisitos legai~. sua incidência passa a ser obrigatória: STJ, 5• Turma, HC 84.609/SP,
Rei. Min. Laurité Vaz,j. 04/02/2010, DJe 01103/2010. Noutro julgado, a 5' Turma do STJ concluiu que a "delação
premiada" prev sta no art. 159, § 49, do Cédigo Penal é de incidência obrigatória quando os autos demonstram
que as informações prestadas pelo agente foram eficazes, possibilitando ou facilitando a libertação da vitima:
• STJ, 5ª Turma, l-C 35.198/SP, Rei. Min. Gilwn Dipp, j. 28/09/2004, p. 215. Em outro julgado, depois de afirmar
que ao delator deve ser assegurada a incicência do beneficio quando da sua efetiva colaboração resulta a apuração da verdace real, concluiu o STJ que ·:>fende o principio da motivação, consagrado no art. 93, IX, da CF, a
fixação da minorante da delação premiada em patamar mínimo sem a devida fundamentação, ainda que reconhecida pelo jUÍ!O monocrático a relevante colaboração do paciente na instr<~ção probatória e na determinação
dos autores do fato delituoso: STJ, 5• Tur01a, H•: 97.509/MG, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/06/2010,
DJe 02/08/201U. No sentido de que o juiz é obrigado a fundamentar de maneira detalhada os motivos pelos
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12.7. Prêmios legais.
Os primeiros dispositivos legais que cuidaram da colaboração premiada no ordenamento
jurídico pátrio - Lei no 8.072/90, art. 8°, parágrafo único; CP, art. 159, § 4°; revogada Lei n°
9.034/95, art. 6°; Lei n° 7.492/86, art. 25, § 2°; Lei n° 8.137/90, art. 16, parágrafo único- ofereciam um único prêmio legal, qual seja, uma diminuição da pena, de 1 (um) a 2/3 (dois terços).
Fácil perceber, portanto, o motivo pelo qual o coautor ou partícipe do fato delituoso não
se semia encorajado a colaborar com as autorida.C.es estatais. Ora, se o único prêmio decorrente
da colaboração premiada era a diminuição da pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços), o colaborador
já sabia, de antemão, que provavelmente continuaria cumprindo pena, quiçá no mesmo estabelecimento prisional que seus antigos comparsas. Isso acabava por desestimular qualquer tipo de
colaboração premiada, até mesmo porque é fato notório que o "Código de Érica" dos criminosos
geralmente pune a traição com verdadeira "pen<. de morte".
Foi exatamente essa a grande inovação trazida pela Lei de Lavagem de Capitais, quando entrou em vigor em 4 de março de 1998. Em sua rdação original, o art. 1°, § 5°, da Lei 9.613/98,
dispunha que a pena devia ser reduzida de I 1:um) a 2.'3 (dois terços) e começa~ a ser cumprida
em regime aberto, podendo o juiz deixar de apli:::á-la ou substi~uí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborasse e;pontaneamente com as autoridades, prestando
esclarecimentos que conduzissem à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Com o advento da Lei n° 12.683/12, o art. 1°,
§ 5°, da Lei n° 9.613/98, sofreu sensível modificação, in verbis: "A pena poderá ser reduzida de
um a dois terços e ser cumprida em regime aber~o ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de
aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou
partícipe colaborar espontaneamente com as autorid<.des, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à idend1cação dos autores, coaurores e partícipes, ou à
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime".
Da leitura da nova redação do art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, depreende-se que 3 (três)
benefícios distintos podem ser concedidos ao colabor<.dor na lei de lavagem de capitais:

a) diminuição de pena de um a dois terços e fixação do regime aberto ou semiaberto:
na redação antiga do dispositivo, a Lei n° 9.6Ui98 fazia menção ao início do cumprimento da
pena apenas no regime aberto. Com as mudanç1s produzidas pela Lei n° 12.683/12, o início do
cumprimento da pena, após a redução de um a dois terços, poderá se dar tanto no regime aberto
quanto no semiaberto;
b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: a depender do
grau de colaboração, poderá o juiz deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pouco importando a não observância dos pressupostos do art. 44 do Código
Penal, que dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a substituição da pena;
c) perdão judicial como causa extintiva da punibilidade: nesse caso, o acordo de imunidade pode ser viabilizado pelo arquivamento da investigação em relação ao colaborador, com
fundamento no art. 129, I, da CF, ele art. 28 do CP!, ou pelo oferecimento da denúncia com
quais não foram concedidos os benefícios da colaboração premiada, notadamente quando esta se mostrar
objetivamente eficaz: STF, 1! Turma, HC 99.736/DF, ~el. Min. Ayres Britto, j. 27/04/2010, DJe 91 20/05/2010.
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pedido de absolvição sumária pela aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 397, IV, do
CPP, ele art. 107, IX, do CP.99
A opção por um desses benefícios fica a critério do juiz, que deve sopesar o grau de participação do colaborador no crime, a gravidade do delito, a magnitude da lesão causada, a relevância das informações por ele prestadas e as consequências decorrentes do crime de lavagem.
Para ser beneficiado, deve o colaborador prestar esclarecimentos que conduzam à apuração das
infrações penais, à idemificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens,
direitos ou valores objeto do crime. Diversamente do quamo disposto na redação original do
art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, que fazia menção à apuração das infrações penais e de sua
autoria, a nova redação conferida a este dispositivo pela Lei n° 12.683/12 faz uso da conjunção
alternativa "ou", do que se depreende que os três objetivos são alternativos, e não cumulativos.
Na esteira da Lei n° 12.683/12, responsável pelas mudanças da redação da Lei de Lavagem de Capitais, a nova Lei de Organizações Criminosas também ampliou o leque de opções
de prêmios legais passíveis de concessão ao colaborador. A depender do caso concreto, a Lei n°
12.850/13 prevê os seguintes prêmios legais, que poderão ser concedidos mesmo no caso de
inexistir a formalização de qualquer acordo de colaboração premiada:
a) diminuição da pena: ao contrário de outros dispositivos legais referentes à colaboração
premiada, que preveem a diminuição da pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços), o art. 4°, caput, da
Lei n° 12.850/13, faz referência apenas ao máximo de diminuição de pena- 2/3 (dois terços)
-sem estabelecer, todavia, o quantum mínimo de decréscimo da pena. Ante o silêncio do dispositivo legal e, de modo a se evitar uma redução irrisória (v.g., um dia ou um mês), que poderia
desestimular a vontade do agente em colaborar com o Estado, parece-nos que deve ser utilizado
como parâmetro o menor quantum de diminuição de pena previsto no Código Penal e na Legislação Especial, que é de 1/6 (um sexto). A nova Lei de Organizações Criminosas também prevê
a possibilidade de redução da pena na hipótese de a colaboração ocorrer após a sentença. Nesse
caso, a pena poderá ser reduzida até a metade (art. 4°, § 5°); 100
b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: como o art. 4°,
caput, da Lei n° 12.850/13, refere-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, sem fazer qualquer remissão ao disposto no art. 44 do Código Penal, o ideal é concluir que esta substituição deverá ser feita independentemente da observância de tais requisitos;
99

Para o Supremo, todavia, a denúncia deve ser oferecida para que o magistrado aplique o perdão judicial ao
final do processo, desde que constatada a efetividade da colaboração. A propósito, veja-se parte da ementa
de questão de ordem decidida pelo Plenário no caso Mensalão: "Necessidade da denúncia para possibilitar o
cumprimento dos termos da Lei nº 9.807/99 e do acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os acusados. ( ...) Questão de ordem resolvida para julgar ausente violação à decisão do plenário que
indeferiu o desmembramento do feito e, afastando sua condição de testemunhas, manter a possibilidade de
oitiva dos co-réus colaboradores nestes autos, na condição de informantes". (STF, Pleno, AP 470 Q03/MG, Rei.
Min. Joaquim Barbosa, j. 23/10/2008, DJe 079 29/04/2009).

100

Esta possibilidade de diminuição da pena por ocasião da sentença condenatória guarda certa semelhança com
o instituto norte-americano do sentence bargaining, uma das espécies de p/ea bargaining. Por meio do p/ea
bargaining, acusação e defesa negociam uma confissão de culpa em troca da acusação por um crime menos
grave. Esta barganha pode ser feita de duas formas distintas: a) charge bargaining: o investigado declara-se culpado e a acusação muda a imputação, substituindo o delito original por outro de menor gravidade;!:;,) sentence
bargaining: depois do reconhecimento da culpabilidade, o acusado postula a aplicação de sanção mais branda,
tal qual ocorre nesta hipótese de diminuição de pena prevista no caput do art. 4º da Lei nº 12.850/13. Nesse
sentido: PINTO, Ronaldo Batista; CUNHA, Rogério Sanches. Crime organizado: comentários à nova Lei sobre o
Crime Organizado. Editora Juspodivm: Salvador, 2013, p. 62.
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c) perdão judicial e consequente extinção da punibilidade: nos exatos termos do art. 4o,
§ 2°, da Lei n° 12.850/13, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial,
aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP;
d) sobrestamento do prazo para oferecimento da denúncia ou suspensão do processo, com a consequente suspensão da prescrição: a depender da espécie de infrações penais
praticadas pela organização criminosa, nem sempre será possível que as informações fornecidas
pelo colaborador levem, de imediato, à consecução de um dos resultados listados nos incisos do
art. 4o da Lei n° 12.850/13. Supondo a prática de um crime de lavagem de capitais, por mais
que o colaborador forneça informações quanto à localização do produto ou do proveito das infrações penais, a recuperação total ou parcial desses bens, condição sine qua non para a aplicação
do art. 4°, IV, da Lei n° 12.850/13, demandará um pouco mais de tempo. Daí a importância do
art. 4°, § 3°, da Lei n° 12.850/13, que permite que o prazo para oferecimento da denúncia ou o
próprio processo, relativos ao colaborador, seja suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por
igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo
prazo prescricional. Esta paralisação da persecução penal está restrita ao colaborador, não devendo abranger os demais investigados (ou acusados) para que não haja um prolongamento indevido das investigações (ou do processo). Com o sobrestamento da persecução penal, também
haverá suspensão da prescrição. Logo, há necessidade de determinação judicial nesse sentido, até
mesmo para que se saiba o termo a quo a partir de quando a prescrição foi suspensa. Com o fim
do prazo de suspensão, a denúncia deverá ser oferecida pelo órgão ministerial, salvo se verificada
a hipótese prevista no art. 4°, § 4°, a ser analisada no próximo item;101
e) não oferecimento de denúncia: pelo menos em regra, a concessão dos diversos prêmios
legais está condicionada à sentença final condenatória, sem a qual não se poderia pensar em
diminuição de pena, substituição por restritiva de direitos ou perdão judicial. Por isso, o órgão
ministerial deve oferecer denúncia em face do colaborador e dos demais investigados eventualmente por ele delatados. No entanto, nos mesmos moldes que o acordo de leniência, espécie
de colaboração premiada prevista no art. 87 da Lei n° 12.529/1 I para os crimes contra a ordem
econômico-financeira, o art. 4°, § 4°, da Lei no 12.850/13, passou a prever que, nas mesmas
hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se preenchidos dois
requisitos concomitantemente: I -o colaborador não for o líder da organização criminosa; Il - o
colaborador for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Como se percebe, o legislador aí inseriu mais uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, porquanto o órgão
ministerial poderá deixar de oferecer denúncia se a colaboração levar à consecução de um dos
resultados constantes dos incisos do art. 4°. Apesar de o legislador ter previsto a possibilidade de
não oferecimento da denúncia, nada disse quanto ao fundamento de direito material a ser utilizado para fins de arquivamento do procedimento investigatório. Diante do silêncio da nova Lei
de Organizações Criminosas, parece-nos possível a aplicação subsidiária do art. 87, parágrafo
101
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Uma vez deferida a suspensão da persecução penal e da prescrição, não será cabível a ação penal privada subsidiária da pública, que, como é sabido, pressupõe a inércia do órgão ministerial. Caso a queixa subsidiária seja
oferecida pelo ofendido (ou por seu representante legal), incumbe ao Ministério Público repudiá-la, nos termos
do art. 29 do CPP.
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único, da Lei n° 12.529/11, que prevê que o cumprimento do acordo de colaboração premiada
acarreta a extinção da punibilidade do colaborador. 102 Como se trata, a concessão do perdão
judicial, de decisão declaratória extintiva da punibilidade, tal decisão estará protegida pela coisa
julgada, o que importa no reconhecimento da imutabilidade do comando que dela emerge. Por
consequência, este dispositivo deve ser utilizado de maneira excepcional, vale dizer, o juiz não
deve conceder o perdão judicial de pronto, vez que nem sempre será possível atestar o grau de
liderança da organização criminosa exercido pelo colaborador sem o prévio encerramento da
instrução criminal em juízo. Daí a importância de o não oferecimento da denúncia previsto no
art. 4°, § 4°, ser precedido do sobrestamento da persecução penal inserido no art. 4°, § 3°, a
fim de verificar a eficácia objetiva das informações prestadas pelo colaborador. Outrossim, na
eventualidade de o juiz não concordar com a promoção de arquivamento com fundamento no
art. 4°, § 4°, por entender, por exemplo, que o suposto colaborador seria o líder da organização criminosa, não fazendo jus à extinção da punibilidade por tal motivo, deve o magistrado
aplicar o princípio da devolução inserido no art. 28 do CPP, determinando a remessa dos autos
ao Procurador-Geral. Por fim, na hipótese de o colaborador não ter sido denunciado, subsiste a
possibilidade de sua oitiva como testemunha no processo criminal refere·nte aos demais agentes
por ele delatados. Nesse contexto, o art. 4°, § 12, da Lei n° 12.850/13, dispõe que, ainda que
beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo
a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial, hipótese em que prestará o
compromisso de dizer a verdade, daí por que pode responder pela prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342) ou pelo delito previsto no art. 19 do referido diploma legal;
f) causa de progressão de regimes: pelo menos em regra, a progressão de regimes está
condicionada ao cumprimento de ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e à ostentação de bom comportamento carcerário (LEP, art. 112), sem prejuízo da possibilidade de
realização do exame criminológico, valendo lembrar que, em se tratando de crimes hediondos
e equiparados, a transferência para regime menos rigoroso dar-se-á após o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (Lei n°
8.072/90, art. 2°, § 2°, com redação dada pela Lei n° 11.464/07). A contagem desse prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena é interrompida na hipótese de prática de falta
grave, reiniciando-se a partir do cometimento dessa infração, nos termos da súmula n. 534 do
STJ. Com o objetivo de incentivar a colaboração premiada, a Lei n° 12.850/13 também passou
a prever que, na hipótese de a colaboração premiada ser posterior à sentença, será admitida a
progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos (art. 4°, § 5°). De se notar que o
dispositivo legal sob comento ressalva apenas os requisitos objetivos. Por consequência, mesmo
que a colaboração premiada posterior à sentença seja objetivamente eficaz para a consecução de
um dos resultados previstos nos incisos do art. 4°, a progressão de regimes ainda depende da
observância dos requisitos subjetivos, ou seja, ao bom comportamento carcerário do condenado.
Com a amplitude desses benefícios legais, certamente haverá questionamentos quanto ao
âmbito de incidência da Lei n° 12.850/13, ou seja, se tais benefícios podem ser aplicados a todo
e qualquer .ilícito decorrente de organização criminosa, ou se a concessão de tais prêmios estaria
102

Outro argumento no sentido da possibilidade da extinção da punibilidade como fundamento para o arquiva·
menta do inquérito policial consta do art. 4º, § 12, da Lei nº 12.850/13, que dispõe: "Ainda que beneficiado por
perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juizo a requerimento das partes ou por
iniciativa da autoridade judicial".
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restrita ao crime de organização criminosa (Lei no 12.85,:·/13, art. 2°, caput), isoladamente considerado. Há quem entenda que as regras do art. 4° da Lei n° 12.850113 são aplicáveis exclusivamente ao crime de organização criminosa, e não .1 todas as infrações penais dela decorrentes. 103 A
nosso ver, mesmo para os crimes anteriormente estudado; que contam com regramento específico acerca do assunto (v.g., extorsão mediante sequestro, ~ráfico de drogas), não há fundamento
razoável para se lhes negar a concessão dos benefícios previstos pela Lei n° 12.850/13 se acaso
praticados por organizações criminosas, sob pena de esvaziamento da eficácia da colaboração
premiada. Ora, se o agente souber que eventual prêmic- legal ficará restrito ao crime de organização criminosa, dificilmente terá interesse em celebrar o acordo de colaboração premiada. 104
Essa mesma discussão já havia se instalado com o advento da Lei n° 9.807/99. Por não ter
seu âmbito de aplicação restrito a determinado(sl delito(s), muito se discutiu quanto à incidência
dos benefícios constantes dos arts. 13 e 14. Acabou prevalecendo a orientação de que referida
Lei seria aplicável inclusive para crimes que contassem com um regramento específico sobre
colaboração premiada (v.g., tráfico de drogas). 10 '
Todos esses prêmios legais são pessoais, sendo inaplicáveis àqueles que não colaboraram
voluntariamente com as investigações. Com efeito, por constituir circunstância subjetiva de
caráter pessoal, os prêmios legais decorrentes da aplicação da colaboração premiada não se comunicam aos demais coautores C: partícipes, no3 exatos termos do art. 30 do Código Penal. 106
Para fins de concessão de qualquer um desses prêmi-:>s legais, não basta que as informações
prestadas pelo colaborador levem à consecução de um dos resultados previstos em lei. Para
além disso, o magistrado também deverá levar em cons.deração a personalidade do colaborador,
a natureza, as circunstâncias. a gravidade e a rqercussãa social do Jato criminoso e a eficácia da
colaboração (Lei n° 12.850/13, art. 4°, § 1°). Em sentido ;emelhante, o art. 13, parágrafo único,
da Lei n° 9.807/99, também prevê que a concessão do pe:dão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, grauidade e repercussão social do Jato criminoso.
Destarte, de modo a se evitar que esta imporram::: técnica especial de investigação seja
transformada em indevido instrumento de impunidade. a aplicação dos prêmios legais depende
103

Nessa linha: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atua/izaç.ão da 17g edição do curso de processo penal em virtude da
Lei ng 12.850/13. Disponível em: http://eugeniopacelli.com.brlatualizacoes/curso-de-processo-penal-17a-edicao-comentarios-ao-cpp-5a-edicao-lei-12-85013-2/. Acesso ern 05/11/2013.

104

Para Bitencourt e Busato (op. cit. p. 122), se demcr.strada a presença de uma organização criminosa, mas o
crime praticado for um daqueles que conta com regulamentação específica acerca da colaboração premiada,
do conflito resultará possível a aplicação da Lei nº :2.850/13, que claramente é mais benéfica porque oferece
não apenas a diminuição da pena, mas também a possibilidace de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e perdão judicial.
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Referindo-se à possibilidade de aplicação dos'dispositivos referentes à colaboração premiada previstos na Lei nº
9.807/99 aos crimes de tráfico de drogas: MENDONÇ<\, Andrey Eorges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op.
cit. p. 192. Para Sérgio Moro. todos os dispositivos ênteriores qJe previam a colaboração encontram-se superados pela Lei nº 9.807/99, por serem mais abrangences e por "'guiarem mais precisamente a matéria: Crime de
Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 109-110. O STJ já teve a oportunidade de concluir que a
Lei nº 9.807/99 não traz qualquer restrição relativa à sua aplicação apenas a determinados delitos: STJ, 6ª Turma,
REsp 1.109.485/DF, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. U/04/2012, DJe 25/04/2012. Na mesma linha: "O
sistema çeral de delação premiada está previsto na Lei 9.807/95. Apesar da previsão em outras leis, os requisitos
gerais estabelecidos na Lei de Proteção a Testemunha devem ser preenchidos para a concessão do beneficio".
(STJ, 5~ Turma, HC 97.509/MG, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/06/2010, DJe 02/08/2010).
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Nesse contexto: STF, 1ª Turma, HC 85.176/PE, Rei. lvlin. Eros G·au, j. 01/03/2005, DJ 08/04/2005. Nos mesmos
moldes: STJ, 5ª Turma, REsp 418.341/AC, Rei. Min. Felix Fischer, j. 08/04/2003, DJ 26/05/2003 p. 374.
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não apenas do preenchimento de requisitos objetivos - consecução de um dos resultados listados pelos diversos dispositivos legais que tratam da colaboração premiada -, como também de
requisitos subjetivos. Assim, mesmo que a colaboração tenha sido objetivamente eficaz para a
obtenção de um dos resultados listados nos incisos do art. 4° da Lei n° 12.850/13, poderá o juiz
recusar a homologação desse acordo se a análise do conjunto dessas circunstâncias judiciais for
desfavorável ao colaborador.
Na verdade, os prêmios legais inerentes à colaboração premiada devem ser concedidos apenas
àqueles acusados de pequena ou média importância, preservando-se intacta a persecução penal dos
líderes das organizações criminosas. Como observa Sérgio Moro, "o método deve ser empregado
para permitir a escalada da investigação e da persecução na hierarquia da atividade criminosa. Faz-se um acordo com um criminoso pequeno para obter prova contra o grande criminoso ou com
um grande criminoso para lograr prova contra vários outros grandes criminosos". 107
Nessa linha, ao apreciar habeas corpus relacionado a investigador de polícia envolvido
em crime de extorsão mediante sequestro, circunstância que denota maior reprovabilidade da
conduta, o STJ entendeu ser inviável a concessáo do perdão judicial previsto no art. 13 da Lei
n° 9.807/99. Aplicou, todavia, a causa de diminuição do art. 14 da Lei n° 9.807/99, com a diminuição da reprimenda em 2/3 (dois terços). 1011
Diversamente da colaboração premiada prevista no art. 13, caput, da Lei n° 9.807/99, onde
o legislador faz referência expressa à necessidade de o colaborador ser primário, o art. 4°, § 1°,
da Lei n° 12.850/13, nada diz acerca do assunto. Por consequência, partindo da premissa de
que não é dado ao intérprete restringir onde a lei i1ão estabeleceu qualquer restrição, pelo menos
para fins de colaboração premiada na nova Lei de Organizações Criminosas, não há necessidade
de que o acusado seja primário, nem tampouco que tenha bons antecedentes.
Quanto à gravidade do fato criminoso citada no art. 4°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, parece-nos que a gravidade em abstrato da infração penal não pode ser utilizada como óbice à concessão dos prêmios legais inerentes à colaboração yremiada. Ora, a gravidade da infração pela sua
natureza, de per si, é uma circunstância inerente ao delito, funcionando, aliás, como verdadeira
elementar do próprio conceito de organização criminosa. A propósito, h;í diversas súmulas dos
Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade em abstrato de determinada infração penal
não pode ser utilizada como circunstância judicial em detrimento do acusado. 109 Todavia, demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva
do agente, afigura-se possível o indeferimento dos benefícios legais decorrentes da celebração do
acordo de colaboração premiada.

12.8. Natureza jurídica da colaboração premiada.
Não se pode confundir a colaboração premiada com os prêmios legais dela decorrentes.
107

Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 111-112.

108

STJ, 6ª Turma, HC 49.842/SP, Rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 30/05/2006, DJ 26/06/2006.

109

Nessa linha, eis o teor da súmula nQ 718 do STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pe'!a
aplicada". No mesmo contexto, consoante disposto na súmula nQ 719 do STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". Por fim, dispõe a súmula nQ 440
do STJ: "Fixada a pena-base no mfnimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".
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A colaboração premiada funciona ~orno importante técnica especial de investigação, enfim, um meio de obtenção de prova. 110 Por força dela, o investigado (ou acusado) presta auxílio
aos órgãos oficiais de persecução penal na obtenção de fontes materiais de prova. Por exemplo,
se o acusado resolve colaborar com as investigações em um crime de lavagem de capitais, contribuindo para a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, e se essas informações
efetivamente levam à apreensão ou sequestro de tais bens, a colaboração terá funcionado como
meio de obtenção de prova, e a apreensão como meio de prova.
Como visto nos tópicos anteriores, são inúmeros os prêmios legais decorrentes do cumprimento do acordo de colaboração premiada. A depender da relevância das informações prestadas
pelo colaborador, este poderá ser beneficiado com os seguintes prêmios: a) diminuição da pena;
b) fixação do regime inicial aberto ou semi-aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos; d) progressão de regimes; e) perdão judicial e consequente extinção da
punibilidade; f) não oferecimento da denúncia.

12.9. Valor probatório da colaboração premiada: regra da corroboração.
No momento preliminar de apuração da prática delituosa, nada impede que uma colaboração premiada, isoladamente considerada, sirva como fundamento para a instauração de um
inquérito policial ou até mesmo para o oferecimento de uma peça acusatória. Afinal de contas,
para que se dê início a uma investigação criminal ou a um processo penal, não se faz necessário
um juízo de certeza acerca da prática delituosa.
Em sede de sentença condenatória, todavia, se nem mesmo a confissão do acusado, auto
incriminando-se, é dotada de valor absoluto, não mais sendo considerada a rainha entre as
provas (CPP, art. 197), o que dizer, então, da colaboração premiada? Ante a possibilidade de
mendacidade intrínseca à colaboração premiada, a jurisprudência firmou-se no sentido de que,
isoladamente considerada, esta técnica especial de investigação não pode respaldar uma condenação, devendo estar corroborada por outros elementos probatórios. Se, porém, a colaboração
estiver em consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual,
adquire força probante suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 111
Daí a importância daquilo que a doutrina chama de regra da corroboração, ou seja, que
o colaborador traga elementos de informação e de prova capazes de confirmar suas declarações
(v.g., indicação do produto do crime, de contas bancárias, localização do produro direto ou indireto da infraçaó penal, auxílio para a identificação de números de telefone a serem grampeados
ou na realização de interceptação ambiental, etc.).i 12
110

Em sentido diverso, Paulo Quezado Jamile Virgino conclui tratar-se a delação de verdadeira prova anômala,
inominada, pois não arrolada no CPP; um testemunha imprópria, baseado no conhecimento extraprocessual
dos fatos, instrumentário da busca da verdade real que se aporta à causa pela particularidade de ser narrada
por um corréu, o qual inculpa outro (Delação premiado. Fortaleza: Gráfica e Editora Fortaleza, 2009. p. 97).

111 STF, 2~ Turma, HC 75.226/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 12/08/1997, DJ 19/09/1997. E ainda: STF, RE 213.937/
PA, 1.ª Turma, j. 26.03.1999, rei. Min. limar Galvão, DJ 25.06.1999; STF, 1ª Turma, RHC 81.740/RS, Rei. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29/03/2005, DJ 22/04/2005; STF, 1~ Turma, HC 84.517/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/10/2004, DJ 19/11/2004; STF, 1• Turma, HC 94.034/SP, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2008,
OJe 167 04/09/2008; STF, 1• Turma, RHC 84.845/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12/04/2005,
DJ 06/05/2005.
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Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nP 11.343,
de 23 de agosto de 2006- comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 195.
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Este entendimento jurisprudencial acabou sendo positivado pela Lei n° 12.850/13, cujo
art. 4°, § 16, dispõe: "Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas
nas declarações de agente colaborador".
Com o fito de prevenir delações falsas, deve o magistrado ter ex:rema cautela no momento
da valoração da colaboração premiada, devendo se perquirir acerca da personalidade do colaborador, das relações Frecedentes entre ele e o (s) acusado (s) delatado (s), dos móveis da colaboração, da verossimilhança das alegações e do seu contexto circunstancid. Como se sabe, é cada vez
mais comum que haja disputas internas pela gerência de organizações criminosas, o que pode,
de certa forma, servir como móvel para a delação de antigos parceiros, ou até mesmo de pessoas
inocentes. Tais situações espúrias, denominadas pela doutrina estrangeira de móveis turvos ou
inconfessáveis da delação, devem ser devidamente valoradas pelo magistrado, de modo a se evitar que a delação se; a utilizada para deturpar a realidade.
Caso haja necessidade de oitiva formal do colaborador (ou delator) no processo relativo
aos coautores ou partícipes delatados, a fim de se lhe conferir o valor de prozJa, e não de mero
elemento informativo, há de se assegurar a participação dialética das partes, respeitando-se
o contraditório e a ampla defesa. Afinal, se há simples confissão na parte em que o acusado
reconhece que prar_cou o delito, ao atribuir o cometimento do crime a outra pessoa, o delator
passa a agir como se fosse testemunha, tendo o aro, nessa parte, nan:.reza de prova testemunhal,
daí por que impres:indível o respeito ao contraditório judicial. Fur_cionando a observância do
contraditório como verdadeira condição de existência da prova, tal qual dispõem a Constituição
Federal (art. 5°, LV) e o Código de Processo Pe::1al (art. 155, caput), surgindo a necessidade de se
ouvir o colaborado~ no processo a que respondam, por exemplo, os acusados objeto da delação,
a produção dessa prova deve ser feita na presença do juiz com a partidpação dialética das partes.
Logo, tendo em conta que a colaboração gwha contornos de verdadeira prova testemunhal
em detrimento do corréu delatado, há de se pem1itir ao defensor deste último a possibilidade de
fazer reperguntas aD delator, exclusivamente nc. tocante à delação realizada, sob pena de indevido cerceamento da defesa e consequente anulação do processo a partir do interrogatório, inclusive. Acerca do assunto, nas mesas de processo p~nal da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, coordenadas pela Professora Ada Pellegrini Grinover, a súmula n° 675 enuncia que
"o interrogatório de corréu, incriminando outro tem, com relaçdo a este, natureza de depoimento
testemunhal, devendo, por isso, se admith-em repcrguntas". Para que seja preservado o direito de
não produzir prova contra si mesmo do delator, as reperguntas fo~muladas pelo advogado do
litisconsorte passivo deverão se limitar aos fatcs que incriminam o ·:orréu delatado.
Nesse conrexw, como observa Aury Lop,~s Jr.,m quando esti\"er depondo na condição de
réu, o delatar estará amparado pelo direito ao silêncio. Logo, não está obrigado a responder às
perguntas que lhe forem formuladas (pelo juiz, acusador ou dema[s corréus) e que lhe possam
prejudicar. No rocante às perguntas que digam respeito às imputações que está fazendo, o silêncio alegado deve ser considerado no sentido de desacreditar a versãc. incriminatória dos cor réus.
Por fim, quando arolado como testemunha da acusação em um processo em que não figure
como acusado, o delator não está protegido pelo direito ao silêncio, tendo o dever de responder
a todas as pergun:as; como qualquer testemunha, desde que das respostas não produza prova
contra si mesmo.
113

Direito processt·ol peno/ e suo conformidade co1stituciono/. Vol. I. 3• ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2008. p. 592.
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Sobre o assunto, a 6• Turma do STJ tem entendido que, apesar de o interrogatório ser essencialmente meio de defesa, se dele exsurgir delação de outro acusado, sobrevém para a defesa
deste o direito de apresentar reperguntas, sendo que a vedação do exercício de tal direito macula
o contraditório e revela nulidade irresgatável. 114 No mesmo rumo, a 2• Turma da Suprema Corte também já teve a oportunidade de asseverar que assiste, a cada um dos litisconsortes penais
passivos, o direito- fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5°, incisos LIV e LV)- de
formular reperguntas aos demais corréus, que, no entanto, não estão obrigados a respondê-las,
em face da prerrogativa contra a autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito
a essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação
de repergumas, qualifica-se como causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar
grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de defesa. 115
Nesse caso, é indispendvel que o advogado do corréu manifeste sua intenção de fazer
reperguntas aos demais acusados em audiência, sob pena de preclusão. Portanto, se a defesa,
no interrogatório, não requereu reperguntas ao corréu, subscrevendo sem ressalvas o termo de
audiência, a manifestação posterior de inconformismo não elide a preclusão. 116
Se é assegurada a participação do advogado do corréu delatado, o mesmo não pode ser dito
quanto ao coautor ou partícipe objeto da delação. De fato, verificando o juiz que a presença
do acusado delatado possa causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao delator, de
modo que prejudique a verdade do depoimenro, fará sua inquirição por videoconferência e,
somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do acusado, prosseguindo na
inquirição, com a presença do seu defensor, nos exatos termos do art. 217 do CPP. 117
Art. 52. São direjtos do colaborador:
1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica;

11- ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;
111- ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
IV- participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
V- não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito;

VI- cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

114

STJ, 6ª Turma, HC 83.875/GO, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/03/2008, DJe 04/08/2008. Há julga·
dos em sentido contrário da 5ª Turma do STJ, entendendo que a participação de advogados dos corréus não tem
amparo legal, visto que criaria uma forma de constrangimento para o interrogado, o qual não pode ser induzido
a se auto acusar: STJ, 5ª Turma, HC 100.792/RJ, Rei. Min. Felix Fischer, j. 28/05/2008, DJe 30/06/2008; STJ, 5•
Turma, HC 93.125/CE, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 04/09/2008, DJe 29/09/2008.

115

STF, 2ª Turma, HC 94.016/SP, Rei. Min. Celso de Mello, DJe 038 26/02/2009. Em sentido contrário: STJ, 5•
Turma, HC 90.331/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, DJe 04/05/2009). Em julgados mais recentes, todavia, a 5ª Turma
do STJ vem entendendo que, apesar de os interrogatórios serem realizados separadamente, a inquirição complementar pode ser feita não apenas pelo defensor do interrogando e pelo Ministério ~úblico, mas também
pelos advogados dos demais corréus: STJ, 5• Turma, HC 198.668/SC, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 04/09/2012,
DJe 18/09/2012.

116

STF, 2ª Turma, H~ 90.830/BA, Rei. Min. Cezar Pelus·:>, DJ 071 22/04/2010.

117

Quanto à realização de audiência de instrução, com a colheita do depoimento de testemunhas, sem a presença
física do acusado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que sua ausência não configura nulidade, se a ela tiver comparecido seu defensor e não lhe tenha sobrevindo qualquer prejuízo: STJ,
HC 131.655/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 09/03/2010.
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12.10. Direitos do colaborador.
De nada adianta o interesse do Estado na obtenção de informações privilegiadas fornecidas
por um dos integrantes da organização criminosa se não oferecer ao colaborador, em contrapartida, uma série de direitos capazes de diminuir os riscos inerentes à traição por ele praticada.
Daí a importância da análise do art. 5° da Lei n° 12.850/13, que outorga diversos direitos ao
colaborador.

12.10.1. Medidas de proteção previstas na legislação específica.
A legislação específica a que se refere o art. 5°, I, da Lei n° 12.850/13, é a Lei n° 9.807/99,
que dispõe sobre a proteção a acusados, vítimas e testemunhas que estejam sofrendo algum tipo
de coação ou exposição a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou com o
processo criminal.
São inúmeras as medidas de proteção passíveis de aplicação isolada ou cumulativa por força
da referida Lei: a) segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; b) escolta
e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação
de depoimentos; c) transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível
com a proteção; d) preservação da identidade, imagem e dados pessoais; e) ajuda financeira
mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a
pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de
qualquer fonte de renda; f) suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; g) apoio e assistência social, médica e psicológica; h) sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção
concedida; i) apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e
administrativas que exijam o comparecimento pessoal (Lei n° 9.807/99, art. 7°).
A Lei no 9.807/99 (art. 9°) também autoriza que o juiz competente para registros públicos
proceda à alteração do nome completo do indivíduo, medida esta que pode ser estendida ao seu
cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que com ele tenham convivência habitual.
A Lei de proteção às testemunhas também dispõe sobre medidas de proteção que poderão
ser adotadas em relação ao delator. De acordo com o art. 15, caput, serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança e proteção a sua
integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. Durante a instrução
criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador a concessão de medidas
cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção. Ademais, no caso de
cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais
que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados.
Por força do art. 19-A da Lei n° 9.807/99, incluído pela Lei n° 12.483/11, terão prioridade
na tramitação o inquérito e ·o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu
colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas de que trata a Lei n° 9.807/99.
Além disso, segundo o parágrafo único do art. 19-A da Lei n° 9.807/99, qualquer que seja o rito
processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas
incluídas nos programas de proteção previstos em tal lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prej~ízo que a oitiva antecipada traria para a
instrução criminal. O objetivo desse dispositivo é diminuir o risco para o sistema de proteção,
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vez que, até o advento da Lei n° 12.483111, era muito comum que a oitiva dessa pessoa protegida
demorasse muito mais que o prazo máximo do programa - em regra, de 2 (dois) anos (Lei no
9.807/99, art. 11, caput) -, o que acabava por prejudicar a eficiência do sistema.

12.10.2. Preservação do nome, da qualificação, da imagem e de outras informações pessoais do colaborador.
Visando à proteção da incolumidade física do colaborador e, por consequência, de seus
familiares, devem ser adotadas precauções para preservar o nome, a qualificação, a imagem
e demais informações pessoais do agente. Por isso, por ocasião da distribuição do pedido de
homologação do acordo, deve ser preservado o sigilo quanto à identificação do colaborador e
do objeto da cooperação (Lei n° 12.850/13, art. 7°, caput). Noutro giro, a conduta de revelar a
identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito, passa a
tipificar o crime do art. 18 da Lei n° 12.850/13, ao qual é cominada uma pena de reclusão, de 1
(um) a 3 (três) anos, e multa .
.Quando houver colaboração premiada no curso de determinado procedimemo investigatório, o ideal é que as fontes de prova identificadas em virtude das informações prestadas pelo
colaborador tornem desnecessária sua oitiva durante o curso do processo. Em outras palavras, ao
invés de o conhecimento adquirido pelo colaborador acerca do funcionamento da organização
criminosa ser introduzido no processo por meio da colheita do seu depoimento, as informações
por ele prestadas durante o curso da persecução penal devem se revelar úteis para eventuais
apreensões de drogas, localização do produto do crime, etc. Com efeito, considerando-se o sério
risco de morte inerente à revelação da existência de sua atuação como colaborador, a execução
dessa medida deve ser levada adiante sem que os integrantes da organização criminosa tomem
conhecimento da adoção desse procedimento investigatório.
No entanto, caso seja necessária a oitiva do colaborador no curso do processo judicial, não
temos dúvida em afirmar que sua verdadeira identidade deve ser mantida em sigilo. Afinal, é
a própria Lei das Organizações Criminosas que dispõe que o colaborador tem o direito de ter
seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, devendo, ademais,
participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Em síntese, se, porventura,
surgir a necessidade de sua oitiva, o colaborador deve ser ouvido como testemunha anônima. 118
Afinal, não faria sentido guardar o sigilo da operação durante o curso de sua execução para,
após sua conclusão, revelar aos acusados a verdadeira identidade civil e física do colaborador."''

12.10.3. Condução, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes.
Em sentido semelhante ao art. 295, § 4°, do CPP, que prevê que o preso especial não será
transportado juntamente com o preso comum, o art. 5°, III, da Lei n° 12.850/13, assegura
ao colaborador o direito de ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e
118

À evidência, se o colaborador for denunciado, sua oitiva deverá ser feita por meio de interrogatório. No entanto,
quando o colaborador fornece informações capazes de incriminar os demais acusados, assume o papel de verdadeira testemunha. Tanto é verdade que a própria Lei nQ 12.850/13 incrimina a conduta de imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente,
ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas (art. 19).
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Para mais detalhes acerca da testemunha anônima, remetemos o leitor aos comentários atinentes à infiltração
policial.
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partícipes. A intenção do dispositivo é resguardar a incolumidade física do colaborador. Resta
apenas saber se, no dia-a-dia do transporte de presos para audiências criminais, haverá escolta e
veículos suficientes para fazer essa condução de maneira separada.

12.10.4. Participação das audiências sem contato visual com os outros acusados.
Por força do direito de presença, desdobramento da autodefesa, o acusado tem o direito de
acompanhar todos eos atos da instrução probatória ao lado de seu defensor, auxiliando-o na realização da defesa. Náo se nega que o acusado tenha o direito fundamental de presenciar e participar da colheita da prova oral contra ele produzida em audiência pública (direito ao confronto).
Porém, não se trata de um direito de natureza absoluta. Dentre os direitos fundamentais que
podem colidir com o direito ao confronro, legitimando sua restrição, encontram-se os direitos
do colaborador à vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de declarar, os quais se revestem
de inequívoco interesse público, e cuja proteção é indiscutível dever do Estado.
Portanto, sabedores que somos do; riscos que o colaborador passa a experimentar em virtude de ter "traído" a confiança de seus "companheiros de crime", a própria Lei n° 12.850/13
assegura ao colaborador o direito de participar das audiências sem contam visual com os demais
acusados.
O dispositivo guarda certa semelhança com o art. 217 do CPP, que prevê que, na hipótese
de o juiz verificar q·.1e a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará
a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a
retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. No entanto, diversamente do quanto disposto no art. 217, parágrafo único, do CPP, que exige que a retirada do
acusado da sala de audiências seja fundamentada pelo juiz, parece-nos que o fato de o colaborador participar das audiências sem contato visual com os outros acusados deriva da própria Lei
n° 12.850/13 (art. ) 0 , IV), daí por que não há necessidade de motivação expressa nesse sentido.
Outrossim, ainda que determinada a realização da audiência sem contato visual do colaborador com os demais acusados, deve o juiz manter todos os corolários da ampla defesa, assegurando a presença de- defensor técnico m. audiência, bem como um canal de comunicação livre
e reservada deste com o acusado.
Ainda em relação à participação nas audiências, convém ressaltar que, na hipótese de o
colaborador residir em local certo e sabido no estrangeiro, é perfeitamente possível a colheita
do seu depoimento através da videoconrerência, sem que haja necessidade de expedição de carta
rogatória. Em primeiro lugar, porque o próprio Código ele Processo Penal autoriza a realização
do interrogatório por sistema de videoconferência de modo a viabilizar a participação do acusado no referido ato processual, quandc. houver relevante dificuldade para seu comparecimento
em juízo, por enfer:nidade ou outra circunstância pessoal (art. 185, § 2°, 11). Em segundo lugar, porque a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto n° 5.015/2004, prevê a
possibilidade de utilização 'desse meio eletrônico, in verbis: "Se for possível e em conformidade
com os princípios fundamentais do direito interno, quando uma pessoa que se encontre no território de um Estad·J Parte deva ser ouvida como testemunha ou como perito pelas autoridades
judiciais de outro Estado Parte, o primeiro Estado Parte poderá, a pedido do outro, autorizar
a sua audição por videoconferência, se não for possível ou desejável que a pessoa compareça
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Art. 5°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

no território do Estado Parte requerente. Os Estados Partes poderão acordar em que a audição
seja conduzida por uma autoridade judicial do Estado Parte requerente e que <- ela assista uma
autoridade judicial do Estado Parte requerido" (art. 18, item 18).

12.10.5. Impossibilidade de se revelar a identidade pelos meios de comunicação.
Um dos pilares de um Estado Democrático de Direito é a liberdade de expressão, compreendida como a possibilidade de difundir livremente os pensamentos, ideias e opiniões, mediante
a palavra escrita ou qualquer outro meio de reprodução. No entanto, se aos órgãos de informação é assegurada a maior liberdade possível em sua atuação, também se lhes i:npõe o dever de
não colocar em risco a integridade física e/ou a própria vida do colaborador e de seus familiares.
Por isso, o art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.850/13, assegura ao colaborador o ciireito de não ter
sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua
prévia autorização por escrito. Com o objetivo de conferir maior eficácia a tal direito, o art. 18
da mesma Lei passou a tipificar a conduta daquele que revela a identidade, fotografa ou filma o
colaborador, sem sua prévia autorização por escrito, cominando a tal crime a pena de reclusão,
de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

12.10.6. Cumprimento de pena em estabelecimento penal diverso dos demais
corréus ou condenados.
À semelhança da Lei de Execução Penal (art. 84, § 2°), que prevê a colocação em dependência separada do preso que, ao tempo do fato, era funcionário da adminimação da Justiça
Criminal, a Lei n° 12.850/13 assegura ao colaborador o direito de cumprir pena em estabelecimento prisional diverso dos demais corréus ou condenados. À evidência, manter o colaborador
preso no mesmo presídio que os demais integrantes da organização criminosa equivaleria a
instituir, do ponto de vista prático, verdadeira pena de morte. Daí a necessicade de separação.
Há, portanto, uma razão razoável para o discrimine_l2°
Pelo menos em regra, deveria haver um estabelecimento prisional específico para cumprimento de penas impostas a colaboradores da Justiça. Afinal, o art. 19, caput, da Lei n° 9.807/99
estabelece que a União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de
que trata a referida Lei. Ocorre que estes estabelecimentos ainda não foram criados pela União.
Logo, pelo menos enquanto se tratar, o art. 19, captit, da Lei n° 9.807/99, de mera norma programática, o ideal é assegurar que o cumprimento da pena por parte do colaborador ocorra em
estabelecimento l?enal distinto dos demais acusados.

À primeira vista, fica a impressão de que esta separação deveria ocorrer apenas por ocasião do
cumprimento da prisão penal decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Afinal,
o art. 5°, VI, da Lei n° 12.850/13, faz uso das expressões "pena" e "condenados". Poder-se-ia concluir então, precipitadamente, que este direito à separação de presos não seria a?licável às hipóteses
de prisão cautelar. No entanto, não se pode perder de vista que a Lei n° 9.807/~>9, cujas medidas de
proteção são extensivas ao colaborador por fm;a do art. 5°, I, da Lei n° 12.850/13, dispõe que, na
hipótese de prisão temporária, preventiva ou decorrência de flagrante delito, o colaborador deverá
ser custodiado em dependência separada dos demais presos (art. 15, § 1°).
120
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Art. 62. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter:
1- o

relato da colaboração e seus possfveis resultados;

11- as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
111- a declaração

de aceitação do colaborador e de seu defensor;

IV- as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do cola-

borador e de seu defensor;
V- a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.

12.11. Acordo de colaboração premiada.
Até bem pouco tempo atrás, não havia nenhum dispositivo legal que cuidasse expressamente
do acordo de colaboração premiada. Por consequência, a colaboração premiada era feita verbal e
informalmente com o investigado, que passava a ter, então, mera expectativa de premiação se acaso
as informações por ele repassadas aos órgãos de persecução penal fossem objetivamente eficazes
para atingir um dos objetivos listados nos diversos dispositivos legais que cuidam da matéria.
Sem embargo do silêncio da Lei, diversos acordos de colaboração premiada passaram a ser
celebrados entre Promotores de Justiça (Procuradores da República) e investigados (ou acusados), sempre com a presença da defesa técnica. Para tanto, utilizava-se como fundamento jurídico o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, os artigos 13 a 15 da Lei 9.807/99, os demais
dispositivos específicos de cada uma das leis citadas, a depender da espécie de crime. O procedimento adotado para a pactuação e implantação desse acordo fora construído a partir do direito
comparado, de regras do direito internacional (art. 26 da Convenção de Palerma e art. 37 da
Convenção de Mérida) e da aplicação analógica de institutos similares como a transação penal e
a suspensão condicional do processo, o acordo de leniência previsto na Lei n° 12.529/11, o termo
de compromisso previsto no art. 60 da Lei n° 12.651/12 (Código Florestal) e o acordo cível do
art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85.!21
Por mais que a existência desse acordo não seja condição sine qua non para a concessão dos
prêmios legais decorrentes da colaboração premiada, sua celebração é de fundamental importância para a própria eficácia do instituto. Afinal, a lavratura desse pacto entre acusação e defesa
confere mais segurança e garantias ao acusado, que não ficará apenas com uma expectativa de
direito, que, ausente o acordo, poderia ou não ser reconhecida pelo magistrado. Ainda que esse
acordo de colaboração premiada não tenha sido formalizado durante o curso da fase investigatória, é perfeitamente possível que o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da peça
acusatória, formule proposta de colaboração premiada a um dos denunciados, com requerimento de sua oitiva (e da defesa técnica), com subsequente apreciação pelo juiz. 122
Atento à importância desse acordo, o legislador da Lei n° 12.850/13 resolveu dispor expressamente sobre o assunto. Este novo regramento, aliás, também pode ser aplicado, por analogia,
às demais hipóteses de colaboração premiada anteriormente citadas. Consoante disposto no
art. 6° da Lei n° 12.850/1-3, o termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por
escrito e conter:
121

Nesse contexto: Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem
ao Ministro Gilson Dipp. Org. José Paulo Baltazar Júnior, Sergio Fernando Moro; Abel Fernandes Gomes et ai.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 157.

122

Admitindo a possibilidade de a proposta de colaboração premiada ser oferecida por ocasião do oferecimento
da denúncia: STJ, 5•.Turma, HC 35.484/RS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2005, DJ 0/10/2005, p. 291.

547

Art.6°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA - Renato Brasileiro de Lima

I- o relato da colaboração e seus. possíveis resultados: de modo a aferir a relevância da
cooperação do agente, deverá constar do acordo uma síntese das informações por ele repassadas
às autoridades incumbidas da persecução penal. Por consequência, se o colaborador apontar os
demais coautores ou partícipes do fato delituoso e as infrações penais por eles praticadas (Lei
n° 12.850/13, art. 4°, I), tais informações deverão constar do instrumento do acordo. O dispositivo legal sob comento faz referência aos possíveis resultados porquanto a eficácia objetiva das
informações por ele repassadas deverá ser confirmada pelo magistrado, pelo menos em regra,
por ocasião de eventual sentença condenatória. Nessa linha, dispõe o art. 4°, § 11, da Lei no
12.850113, que a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia;
II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia: considerando a diversidade de prêmios legais passíveis de concessão ao colaborador (v.g., diminuição
da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, progressão de regimes, perdão judicial), deve constar do acordo uma indicação específica do benefício com o qual
o colaborador será agraciado na hipótese de as informações por ele repassadas às autoridades
levarem à consecução de um dos resultados listados nos incisos do art. 4°;
III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor: consoante disposto
no art. 4°, § 15, da Lei n° 12.850/13, em todos os atos de negociação, confirmação e execução
da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Por consequência, para se
emprestar validade ao acordo de colaboração premiada, e até mesmo para se aferir sua voluntariedade, condição sine qua non para sua homologação (Lei n° 12.850/13, art. 4°, § 7°), faz-se
necessária não apenas a declaração de aceitação do colaborador, mas também a anuência de seu
defensor. Na hipótese de o colaborador ser estrangeiro incapaz de se comunicar na língua pátria,
deverá ser nomeado tradutor, nos termos do art. 236 do CPP;

IV- as assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, do colaborador e de seu defensor: o acordo de colaboração premiada deve ser subscrito
pelo órgão do Ministério Público que detém atribuições para atuar no caso concreto, pelo Delegado de Polícia, pelo colaborador e por seu defensor, sob pena de ser considerado inexistente.
Em se tratando de colaborador analfabeto, tal fato deverá ser consignado no termo, ex vi do
art. 195 do CPP;
V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando
necessário: como visto anteriormente, o art. 5° da Lei n° 12.850/13 prevê uma série de direitos
do colaborador, dentre eles a possibilidade de usufruir das medidas de proteção previstas na Lei
n° 9.807/99. Se as partes envolvidas na celebração do acordo concluírem que há risco potencial
à integridade física (ou vida) do colaborador e de seus familiares, as medidas de proteção a serem
adotadas deverão constar expressamente do acordo. Apesar de o art. 6°, V, da Lei n° 12.850/13,
dar a impressão (equivocada) de que, por ocasião da homologação do acordo, seria o magistrado
a autoridade competente para a aplicação dessas medidas de proteção, o ingresso de acusado
colaborador nos programas de proteção instituídos pela Lei n° 9.807/99 fica a critério de um
Conselho Deliberativo, após manifestação do Ministério Público. Portanto, onde se lê "especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família", deve-se entender que, uma vez
homologado o acordo de colaboração premiada, o magistrado poderá apenas encaminhar a solicitação de proteção ao Conselho mencionado, nos termos do art. 5°, IV, da Lei n° 9.807/99. 123
123
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De modo a resguardar o exercício da mais ampla defesa, durante todos os atos de negociação,
confirmação e execução da colaboração, é indi~pensável a presença de defensor (Lei n° 12.850/13,
art. 4°, § 15). Diretamente responsável pelo aconselhamento do possível colaborador, é evidente
que o Defensor deverá ter pleno acesso a todos os elementos de informação já produzidos contra
seu cliente, até mesmo de modo a permitir um juízo mais seguro quanto aos riscos do processo e,
consequentemente, vantagens de se aceitar um acordo de colaboração premiada.
Para o Supremo, eventual coautor ou partícipe dos crimes praticados pelo colaborador não
tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração. Afinal, trata-se de negócio jurídico processual personalíssimo. Ele não vincula o delatado e não atinge diretamente sua esfera jurídica. O
acordo, por si só, não pode atingir o delatado, mas sim as imputações constantes dos depoimentos
do colaborador ou as medidas restritivas de Ó;-eitos que vierem a ser adotadas com base nesses
depoimentos e nas provas por eles indicadas ou apresentadas. 124

12.11.1. Legitimidade para a celebração do acordo de colaboração premiada.
Quanto à legitimidade para a celebração do acordo de colaboração premiada, especial atenção deve ser dispensada a dois dispositivos cons-:antes da Lei no 12.850/13. Primeiro, ao art. 4°,
§ 2°, que dispõe que o Ministério Público, a qualquer tempo, e o Delegado de Polícia, nos autos
do inquérito policial, com a manifestação do Afmistério Público, poderão requerer ou representar
ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP. Segundo, ao art. 4°,
§ 6°, segundo o qual o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a
formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o Delegado de Polícia, o investigado
e o defensor, com a manifestação do Ministéric Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério
Público e o investigado ou acusado e seu defensor.
Como se percebe, os dois dispositivos let;ai; deixam entrever que um acordo de colaboração
premiada poderia ser celebrado entre o Delegado de Polícia e o acusado, assegurada a presença
de seu defensor, com a simples manifestação do /vfinistério Público.
De modo a conferir maior efetividade à colaboração premiada, tanto a autoridade policial,
durante o inquérito policial, quanto o Miniot~~io Público, a qualquer tempo, devem alertar os
indiciados (e acusados) sobre a possível pena a que estarão sujeitos em caso de condenação e sobre os benefícios que poderão obter em caso de colaboração efetiva. A fim de se evitar qualquer
prejuízo à voluntariedade da colaboração premiada, essas tratativas devem ser implementadas de
maneira prudente, evitando-se, assim, possív::is arbitrariedades, além de se preservar a liberdade
de autodeterminação do possível colaborador. 1:s
No entanto, por mais que a autoridade :J·:Jlicial possa sugeri,r ao investigado a possibilidade
de celebração do acordo de colaboração prtmiada, daí não se pode concluir que o Delegado
e privados relacionados com a segurança públ:c" e a defesa dos direitos humanos.
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de Polícia tenha legitimação ativa para firmar tais acordos com uma simples manifestação do
Ministério Público. Por mais que a Lei n° 12.850/13 faça referência à manifestação do Ministério
Público nas hipóteses em que o acordo de colaboração premiada for "firmado pelo Delegado de
Polícia", esta simples manifestação não tem o condão de validar o acordo celebrado exclusivamente pela autoridade policial. Isso porque a Lei n° 12.850/13 não define bem o que seria essa
manifestação, que, amanhá, poderia ser interpretada como um simples parecer ministerial, dando
ensejo, assim, à celebração de um acordo de colaboração premiada pela autoridade policial ainda
que o órgão ministerial discordasse dos termos pactuados.
Se é verdade que a autoridade policial tem interesse em obter informações relevantes acerca
do funcionamento da organização criminosa através dessa importante técnica especial de investigação, é inconcebível que um acordo de colaboração premiada seja celebrado sem a necessária
interveniência do titular da ação penal pública. Quando a Constituição Federal outorga ao
Ministério Público a titularidade da ação penal pública (art. 129, I), também confere a ele, com
exclusividade, o juízo de viabilidade da persecuçáo penal através da valoração jurídico-penal
dos fatos que tenham ou possam ter qualificação criminal. Destarte, diante da possibilidade
de o prêmio legal acordado com o investigado repercutir diretamente na pretensão punitiva
do Estado (v.g., perdão judicial), não se pode admitir a lavratura de um acordo de colaboração
premiada sem a necessária e cogente intervenção do Ministério Público como parte principal, e
não por meio de simples manifestação.
De mais a mais, ainda que o acordo de colaboração premiada seja celebrado durante a fase
investigatória, sua natureza processual resta evidenciada a partir do momento em que a própria
Lei n° 12.850/13 impõe a necessidade de homologação judicial (art. 4°, § 7°). Por consequência,
se a autoridade policial é desprovida de capacidade postulatória e legitimação ativa, não se pode
admitir que um acordo por ela celebrado com o acusado venha a impedir o regular exercício da
ação penal pública pelo Ministério Público, sob pena de se admitir que um dispositivo inserido
na legislação ordinária possa se sobrepor ao disposto no art. 129, I, da Constituição Federal.
Nesse contexto, como observa Pacelli, "se o sistema processual penal brasileiro sequer
admite que a autoridade policial determine o arquivamento de inquérito policial, como seria
possível admitir, agora, a capacidade de atuação da referida autoridade para o fim de: a) extinguir a persecução penal em relação a determinado agente, sem a consequente legitimação para
promover a responsabilidade penal dos demais (delatados), na medida em que cabe apenas ao
parquet o oferecimento de denúncia; b) viabilizar a imposição de pena a determinado agente,
reduzida ou com a substituição por restritiva de direito, condicionando previamente a sentença
judicial; c) promover a extinção da punibilidade do fato, em relação a apenas um de seus autores
ou partícipes, nos casos de perdão judicial". 126
Firmada a premissa de que a aütoridade policial, por si s6, não tem legitimidade para celebrar um acordo de colaboração premiada, deverá o juízo competente recusar-se a homologar o
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acordo celebrado exclusivamente pelo Delegado de Polícia, nos termos do art. 4°, § 7°, da Lei n°
12.850/13, que dispõe que o juiz é obrigado a verificar a legalidade do acordo antes de proceder
à homologação. Antes, porém, deverá ouvir o órgão ministerial. Afinal, se o Parquet manifestar-se favoravelmente aos termos do ajuste celebrado entre o Delegado de Polícia e o acusado, a
legitimidade ativa do Ministério Público para a ação penal pública terá o condão de chancelar
a validade do acordo, que, na sequência, será submetido pelo órgão ministerial à homologação
do juiz competente.
Admitida a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a celebração do acordo de
colaboração premiada durante as investigações ou no curso do processo judicial, é importante que
haja algum tipo de controle e revisão sobre a atuação ministerial. A sindicabilidade é fundamental
nesse ponto, já que não se pode admitir a existência de poderes absolutos, insusceptíveis de controle. Logo, a fim de se evitar que eventual discordância do Ministério Público em face de proposta
de acordo de colaboração premiada sugerida pela autoridade policial fique imune a qualquer tipo
de controle, é possível a aplicação subsidiária do princípio da devolução inserido no art. 28 do
CPP, nos mesmos moldes do que ocorre, por exemplo, em relação à transação penal e à suspensão
condicional do processo (súmula n° 696 do STF). Assim, em caso de discordância do membro do
parquet, o Delegado de Polícia e/ou o magistrado devem devolver a apreciação da questão ao órgão
superior do Ministério Público, tal qual previsto no art. 4°, § 2°, in fine, da Lei n° 12.850/13, que
faz referência expressa à possibilidade de aplicação, subsidiária, do art. 28 do CPP.
Nada diz a legislação quanto à possibilidade de a proposta de colaboração premiada ser
oferecida pelo assistente da acusação. Este silêncio eloquente deve ser interpretado no sentido
de não se admitir o oferecimento da proposta por ele oferecida. Por mais que as recentes mudanças legislativas tenham ampliado a atuação do assistente no processo penal, que passou a ter
legitimidade para requerer a decretação de medidas cautelares (CPP, art. 311) e o desaforamento
(CPP, art. 427), faro é que sua habilitação somente é possível durante o curso do processo judicial em crimes de ação penal pública (CPP, art. 268), jamais durante a fase investigatória. Ora,
se a colaboração premiada funciona como técnica especial de investigação, seria no mínimo
inusitado que se admitisse a intervenção da vítima na busca por fontes de prova, usurpando
atribuição investigatória própria das autoridades estatais incumbidas da persecução penal.

12.11.2. Retratação do acordo.
Só se pode falar em acordo quando há convergência de vontades: no caso da colaboração
premiada, o Estado tem interesse em informações que só podem ser fornecidas por um dos
coautores ou partícipes do fato delituoso; o acusado, por sua vez, deseja ser beneficiado com
um dos diversos prêmios legais previstos em lei. Por consequência, antes da homologação do
acordo pela autoridade judiciária competente, é perfeitamente possível que as partes resolvam se
retratar da proposta, nos termos do art. 4°, § 10, da Lei n° 12.850113, hipótese em que as provas
autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em
seu desfavor.
Como este dispositivo não faz qualquer restrição em relação ao responsável pela retratação
-"as partes podem retratar-se da proposta(...)"-, tanto o Ministério Publico quanto o acusado
podem se arrepender da proposta formulada. À evidência, esta retratação só pode ocorrer até
a homologação judicial do acordo. Fosse possível a retratação após sua homologação judicial,
o Ministério Público poderia celebrar um falso acordo de colaboração premiada, obtendo, por
consequência da homologação judicial, todas as informações necessárias para a consecução de
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um dos objetivos listados nos incisos do art. 4° da Lei n° 12.850/13 para, na sequência, retratar-se do acordo, privando o colaborador da concessão do prêmio legal acordado.

12.11.3. Intervenção do juiz.
O magistrado não deve presenciar ou participar das negociações, enfim, não deve assumir
um papel de protagonista das operações referentes ao acordo de colaboração premiada, sob pena
de evidente violação do sistema acusatório (CF, art. 129, I). Ora, se o magistrado presenciar
essa tratativa anterior à colaboração, na hipótese de o acusado confessar a prática do delito,
mas deixar de prestar outras informações relevantes para a persecução penal, inviabilizando a
celebração do acordo, é intuitivo que o magistrado não conseguirá descartar mentalmente os
elementos de informação dos quais tomou conhecimento, o que poderia colocar em risco sua
imparcialidade objetiva para o julgamento da causa. 127
A propósito, o art. 4°, § 6°, da Lei n° 12.850/13, dispõe expressamente que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração,
que ocorrerá entre. o Delegado de Polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado
e seu defensor.
Se, de um lado, o art. 4°, § 6°, da Lei n° 12.850/13, dispõe que o juiz não poderá participar
das negociações realizadas entre as partes, do outro, a parte final do § 8° do art. 4° desse mesmo
diploma legal estranhamente prevê a possibilidade de o juiz adequar a proposta ao acaso concreto.
Considerando-se a impossibilidade de o juiz imiscuir-se nas negociações inerentes ao acordo de
colaboração premiada, ao magistrado não se defere a possibilidade de modificar os termos da
proposta, sob pena de evidente violação ao sistema acusatório e à garantia da imparcialidade.
Na verdade, o que o magistrado pode fazer é rejeitar a homologação de eventual acordo por não
concordar com a concessão de determinado prêmio legal, nos termos do art. 4°, § 8°, primeira
parte, aguardando, então, que as próprias partes interessadas na homologação da proposta cheguem a novo acordo quanto ao benefício a ser concedido ao colaborador.
Firmada a premissa de que o magistrado não deve imiscuir-se nas tratativas anteriores à
celebração da colaboração premiada, havia duas correntes na doutrina acerca da necessidade de
homologação desse acordo pela autoridade judiciária competente, pelo menos até o advento da
Lei n° 12.850/13:
a) desnecessidade de homologação do acordo pelo juiz competente: havia quem entendesse que não era necessário que o juiz homologasse o acordo firmado pelo Ministério Público
e pelo acusado na presença de seu defensor. Era nesse sentido o entendimento de Mendonça e
Carvalho, que, em momento anterior à vigência da Lei n° 12.850/13, sustentavam que, durante
o inquérito ou processo, o colaborador somente teria uma expectativa de direito, não podendo
exigir do magistrado a observância do acordo realizado; 128
b) necessidade de homologação do acordo pelo juiz competente: desde a primeira edição
desta obra, posicionamo-nos no sentido de que o acordo deve ser submetido ao juiz para homologação, que não poderá deixar de observá-lo por ocasião da sentença, caso o colaborador tenha
127

Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais
e processuais penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012. p. 163.
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cumprido todas as obrigações previamente pactuadas. Considerando-se que, ao celebrar o acordo
de colaboração premiada com o Ministério Público, o colaborador assume uma postura incomum
para os criminosos, já que se afasta do próprio instinto de conservação (ou autoacobertamento),
tanto individual quanto familiar, sujeito que fica a retaliações de toda ordem, haveria conduta
desleal por parte do Estado-juiz se não lhe fosse concedida a sanção premia! inerente à colaboração
premiada, violando o próprio princípio da moralidade (CF, art. 37, caput). Daí a importância da
homologação pela autoridade judiciária, conferindo mais segurança ao acordo. Se o acordo de
colaboração premiada funcionar como mera expectativa de direito para o colaborador, é natural
que este não se sinta encorajado a experimentar todos os dissabores inerentes a sua traição, o que
contribuiria para a redução da eficácia desse importante procedimento investigatório.
Com o advento da Lei n.12.850/13, parece não haver mais dúvidas quanto à necessária homologação judicial do acordo de colaboração premiada. Deveras, consoante disposto no
art. 4°, § 7°, uma vez realizado o acordo, o respectivo termo, acompanhado das declarações do
colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente,
ouvir o colaborador, na presença de seu defensor. À evidência, o magistrado não está obrigado
a homologar o acordo. Poderá, portanto, recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais (Lei n° 12.850/13, art. 4°, § 8°).
O dispositivo deixa evidente que, para fins de verificação da voluntariedade da manifestação da vontade do colaborador, poderá o juiz ouvi-lo sigilosamente, assegurada a presença de
seu defensor. Interpretando-se a contrario sensu a parte final do art. 4°, § 7°, depreende-se que
a Lei não faz referência à presença da parte responsável pela propositura do acordo (Ministério
Público e/ou Delegado de Polícia- neste caso, para quem entende que a autoridade policial teria
legitimidade para propor o acordo). Queira ou não, a presença do proponente do acordo nesta
audiência poderia provocar certo constrangimento ao colaborador, inibindo-o de revelar os reais
motivos que o levaram a colaborar com as autoridades responsáveis pela persecução penal (v.g.,
promessa de não haver pedido de prorrogação do prazo da prisão temporária).
Desta decisão judicial que homologa o acordo de colaboração premiada não resultará, de
imediato, a aplicação dos benefícios legais decorrentes do cumprimento do quanto pactuado.
Afinal, pelo menos em regra, os benefícios legais decorrentes do cumprimento do acordo de colaboração premiada serão concedidos ao colaborador apenas por ocasião da prolação da sentença
condenatória. Prova disso é o quanto disposto no art. 4°, § 11, que prevê que a sentença apreciará
os termos do acordo homologado e sua eficácia. Como se percebe, a homologação do acordo
pelo juiz simplesmente confere ao colaborador maior segurança jurídica quanto à concessão do
prêmio legal pactuado no momento da sentença, mas desde que as informações por ele prestadas
sejam objetivamente eficazes para a consecução de um dos resultados efencados pelo legislador.
Nada diz a Lei n° 12.850/13 quanto ao recurso adequado a ser utilizado na hipótese de o
juiz recusar homologação à proposta de colaboração premiada apresentada pelo órgão ministerial.
Diante do silêncio da Lei, a doutrina sugere a possibilidade de interposição de recurso em sentido
estrito, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 581, I, do CPP. Conquanto não se trate de
decisão que rejeita (ou não recebe) a peça a,cusatória, propriamente dita, não se pode negar a existência de uma decisão que, grosso modo, rejeita a inciativa postulatória do órgão da acusação. 129
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Nesse contexto: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização da 17Q edição do curso de processo
em virwde da Lei n" 12.850/13. Disponivel em: http://eugeniopacelli.eom.br/atualizacoes/
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De qualquer sorte, o magistrado que participa de procedimento de homologação de colaboração premiada não está impedido para futura ação penal, vez que esta hipótese não consta
do rol taxativo de perda da imparcialidade objetiva constante do art. 252 do CPP.'3°

12.11.4. Momento para a celebração do acordo de colaboração premiada.
Como se pode perceber pela leitura dos dispositivos legais relativos à colaboração premiada, pelo menos até o advento da Lei n° 12.683112, que deu nova redação à Lei de Lavagem de
Capitais, e da Lei n° 12.850/13, nenhum dele> dispunha expressamente sobre o momento de
celebração do acordo.
Como se trata, a colaboração premiada, de espécie de meio de obtenção de prova, à primeira vista, poder-se-ia concluir que o benefícic somente seria aplicável até o encerramento da
instrução probatória em juízo. Ligada que está ;_ descoberta de fomes de prova, é intuitivo que
sua utilização será muito mais comum na fase investigatória ou durante o curso da instrução
processual.
Porém, não se pode afastar a possibilidade de celebração do acordo mesmo após o trânsito
em julgado de eventual sentença condenatóri::.. De fato, a partir de uma interpretação teleológica das normas instituidoras da colaboração premiada, cujo objetivo pode subsistir para o
Estado mesmo após a condenação irrecorrível daquele que deseja colaborar, deve-se admitir a
incidência do instituto após o trânsito em julgado de sentença condenatória, desde que ela ainda
seja objetivamente eficazY'
Nessa linha, especial atenção deve ser dispensada ao art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, com
redação dada pela Lei n° 12.683/12, que pas>ou a dispor expressamente acerca da possibilidade de a colaboração premiada ser celebrada a qualquer tempo. O dispositivo deixa evidente
que, doravame, o que realmente interessa não é o momento em que a colaboração premiada é
celebrada, mas sim a eficácia objetiva das informações prestadas pelo colaborador. Em sentido
semelhante, o art. 4°, §5°, da Lei n° 12.850/13, também prevê expressamente que, na hipótese
de a colaboração ser posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou ser admitida
a progressão de regime ainda que ausentes os r.::quisitos objetivos.

À primeira vista, pode parecer um pouco ·~stranho que tais dispositivos se refiram à celebração do acordo de colaboração premiada após a sentença condenatória irrecorrível (a qualquer
tempo). Todavia, na hipótese de o produto direto ou indireto da infração penal não ter sido
objeto de medidas assecuratórias durante o cuso da persecução penal, inviabilizando ulterior
confisco, não se pode descartar a possibilidade :te que as informações prestadas pelo agente mesmo após o trânsito em julgado de sentença condenatória sejam objetivamente eficazes no sentido
da recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela
curso-de-processo-penal-17a-edicao-comentarios-ao-cpp-5a-edicao-lei-12-85013-2/. Acesso em 05/11/2013.
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No sentido de que não é possível interpretar-se ext~nsivamente o inciso 111 do art. 252 do CPP de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de delação premiada em ação
conexa desempenha funções em outra instância, pois o desempenhar funções em outra instância" a que se
refere o referido dispositivo deve ser compreendido como a atuação do mesmo magistrado, em uma mesma
ação penal, em diversos graus de jurisdição: STF, 1l Turma. HC 97.553/PR, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2010,
DJe 168 09/09/2010.
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organização criminosa, o que, em tese, lhe assegura a concessão dos prêmios legais inerentes à
colaboração premiada prevista no art. 4°, § 5°, da Lei n° 12.850/13.
Sem embargo de a possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada a qualquer tempo estar prevista apenas nas Leis de Lavagem de Capitais e de Organizações Crimino-sas, parece não haver qualquer óbice à extensão desse benefício aos demais crimes, até mesmo
por uma questão de isonomia. Deveras, não há qualquer fundamento razoável de discrímen
capaz de justificar a inviabilidade de celebração de acordos de colaboração premiada após a
sentença condenatória irrecorrível em relação a outros delitos, desde que, obviamente, aferida a
eficácia objetiva das informações prestadas pelo colaborador. 132
Firmada a premissa de que o acordo de colaboração premiada pode ser celebrado a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, discute-se
na doutrina qual seria o meio adequado para se requerer o reconhecimento da colaboração na
fase de execução.
Parte da doutrina entende ser possível o ajuizamento de revisão criminal. Isso porque uma
das hipóteses de rescisão de coisa julgada ocorre quando, após a sentença condenatória com trânsito em julgado, se descobrem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621, III). O argumento de que não
seria cabível sua concessão em fase de execução, por ser a sentença o momento de concessão dos
benefícios (redução de pena, regime penitenciário brando, substituição de prisão por pena alternativa ou extinção da punibilidade) não parece convincente. Como assevera Jesus, 133 o art. 621
do CPP autoriza explicitamente desde a redução da pena até a absolvição do réu em sede de
revisão criminal, de modo que este também deve ser considerado um dos momentos adequados
para exame de benefícios aos autores de crimes, inclusive em relação à colaboração premiada.
Exigir-se-á, evidentemente, o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive o de que o ato
se refira à delação dos coautores ou partícipes do(s) crime(s) objeto da sentença rescindenda. Será
preciso, ademais, que esses concorrentes não tenham sido absolvidos definitivamente no processo
originário, uma vez que, nessa hipótese, formada a coisa julgada material, a colaboração, ainda
que sincera, jamais seria eficaz, diante da impossibilidade de revisão criminal pro societate.
A nosso juízo, considerando que a revisão criminal é meio para reparação de erro judiciário,
e tendo em conta que a incidência da colaboração premiada em sede de execução não pressupõe
erro do juiz que exija a rescisão da sentença original, o meio processual adequado para que seja
reconhecida a colaboração após o trânsito em Julgado de sentença condenatória é submeter o
acordo à homologação perante o juiz da vara de execuções penais, nos mesmos moldes de outros
incidentes da execução. Não se trata, a colaboração premiada após o trânsito em julgado de
sentença condenatória, de prova nova da inocência do acusado para fins de ajuizamento de revisão criminal (CPP, art. 621, UI). Cuida-se de fato novo que deve ser levado à consideração do
juiz da execução penal, nos mesmos moldes que os demais fatos novos que surgem ao longo da
execução, tal qual o surgimento de lei nova mais benigna (LEP, art. 66, I). Aplica-se, pois, por
132

Admitindo a colaboração premiada a qualquer tempo nos casos de tráfico de drogas, mesmo após o trânsito
em julgado de sentença condenatória, caso as informações prestadas pelo colaborador sejam capazes de incriminar outros corréus que não haviam sido condenados nem sequer processados criminalmente: MENDONÇA,
Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 192.
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JESUS, Damásio E. de. Estágio atual da "delação premiada"··no Direito Penal brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, nº 854, 4 nov. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7551>. Acesso
em 04mar2009.
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analogia, o raciocínio constante da súmula n° 611 do STF: "Transitada em julgado a sentença
condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna". 134
Tratando-se de norma mais benéfica para o colaborador, este novo regramento acerca da
possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada a qualquer tempo pode retroagir
para beneficiar condenados por crimes diversos, mesmo que a decisão condenatória tenha transitado em julgado antes da vigência das Leis 12.683/12 e 12.850/Ü
Art. 72. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas
informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
§ 12 As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que
recair a distribl.lição, que decidirá no prazo de 48 !quarenta e oito) horas.
§ 22 O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia,
como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito
de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências
em andamento.
§ 32 O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia,
observado o disposto no art. SQ.

12.11.5. Tramitação sigilosa do pedido de homologação do acordo.
A despeito do teor do art. 7°, caput, da Lei n° 12.850/13, nem sempre haverá necessidade
de distribuição do pedido de homologação do acordo. Explica-se: como a colaboração premiada
geralmente é celebrada durante o curso de determinado procedimento investigatório, é possível
que um juízo igualmente competente já tenha se antecedido a outro na prática de algum aro decisório (v.g., decretação de interceptação telefônica), tornando-se prevento para o julgamento da
causa. Nesse caso, como este juízo teve sua competência firmada pela prevenção (CPP, art. 83),
não haverá necessidade de distribuição do pedido de homologação do acordo de colaboração
premiada. Portanto, se houver necessidade de distribuição do pedido de homologação do acordo, por não ter havido, até então, a fixação da competência de determinado juízo, não deve
constar do pedido qualquer remissão à identidade do colaborador nem tampouco a seu objeto.
Fixada a competência do juízo pela distribuição- ou quando a prevenção já tiver fixado a
competência de determinado juízo -, as informações pormenorizadas da colaboração deverão
ser, então, dirigidas direta e pessoalmente ao juiz cuja competência fora fixada pela distribuição,
que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito horas). De modo a assegurar o bom êxito das inves~
tigações, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia.
Na sequência, o art. 7°, § 2°, da Lei n° 12.850113, dispõe que, no interesse do representado,
ao defensor deverá ser assegurado amplo acesso aos elementos de prova constantes dos autos que
digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial,
ressalvados os referentes às diligências em andamento. Ao se referir ao acesso do defensor, este
dispositivo deixa dúvidas: estaria ele fazendo referência ao defensor do próprio colaborador ou aos
advogados dos demais integrantes da organização criminosa?
134 Com entendimento semelhante: PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 64.
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Se considerarmos que o art. 7°, § 2°, da ui n° 12.850/13 faz referência ao defensor do
próprio colaborador, o dispositivo tem pouca, senão nenhuma relevância. Afinal, o defensor
do colaborador já teria participado de todas as tratativas inerentes ao acordo de colaboração
premiada. Logo, já teve acesso aos elementos d:: informação colhidos em detrimento do seu
cliente. Por consequência, se o acordo submetido à homologação judicial já era de conhecimento
prévio do defensor, é no mínimo estranho que o :ut. 7°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, passe a exigir
autorização judicial para que o defensor tenha acesso a elementos de prova dos quais já tinha
conhecimento.
Conclui-se, portanto, que o defensor a que se refere o art. 7°, § 2°, da Lei n° 12.850/13,
é o responsável pela defesa técnica dos demais integrantes da organização criminosa eventualmente delatados pelo colaborador. Este acesso, todavia, não é amplo e irrestrito, não devendo
abranger eventuais diligências em andamento. Nesta hipótese, de modo a assegurar a eficácia
do procedimento investigatório, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia
de determinadas diligências pelos demais investigados, há de ser respeitado o sigilo das investigações. Este o motivo pelo qual o Supremc Tribunal Federal editou a súmula vinculante
n° 14, cujo teor é o seguinte: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documemados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia juéiciária, digam respeito ao exercício do direito
de defesa". 135 Como se percebe pela própria leitura da súmula, o acesso do advogado está
limitado aos elementos de prova já documentos no procedimento investigatório. Portanto, se
a diligência investigatória ainda não foi documentada nos autos do inquérito policial, não se
pode querer cogitar de obrigatória ciência prévia ao advogado, sob pena de esvaziamento da
sua própria eficácia. 136

12.11.6. Publicidade do acordo de colaboração premiada.
Recebida a denúncia e instaurado o processo criminal, abre-se lugar ao contraditório e à
ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes (impugnações e direito à prova). Em outras
palavras, o contraditório será exercido posteriormente (contraditório diferido), ou seja, quando
concluídas as diligências decorrentes da colaboração premiada, ao investigado e a seu defensor
deve ser franqueado o acesso ao conteúdo do <.cordo, resguardada a proteção dos direitos do
colaborador listados no art. 5° da Lei n° 12.850/13, a fim de que possam impugnar a prova
produzida, exercendo o direito à ampla defesa.
Destarte, por força do art. 7°, § 3°, da Lei n<' 12.850/13, a partir do momento em que a fase
judicial da persecução penal tiver início, dar-se-á ampla publicidade ao acordo de colaboração
premiada, desde que preservado o sigilo das inf.Jrmações constantes do art. 5°, que constituem
direitos do colaborador.
Interpretando-se a contrario sensu o art. 7°, § 3°, da Lei n° 12.850/13, conclui-se que, durante o curso das investigações, deve ser preservado o caráter sigiloso do acordo de colaboração
premiada. A propósito, em julgado anterior ao advento da nova Lei das Organizações Criminosas, em que se discutia a possibilidade de ad·togados de coautores terem acesso aos autos de
135 STF, 1ª Turma, HC 82.354/PR, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/09/2004. Em sentido semelhante: STF, 1ª
Turma, HC 94.387/RS, Rei. Min. Ricardo lewandowski, DJe 25 05/02/2009; STF, 1ª Turma, HC 90.232/AM, Rei.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 02/03/2007; STJ, 5ª Turma, HC 58.377/RJ, Rei. Min. laurita Vaz, DJe 30/06/2008.
136 STF, 1• Turma, HC 82.354/PR, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/09/2004
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investigação em que firmados acordos de delação premiada, a partir dos quais foram utilizados
documentos que subsidiaram ações penais contra ele instauradas, a 1a Turma do STF afastou
a pretensão de se conferir publicidade ao acordo, por lhe ser ínsito o sigilo, indusive por força
de lei. 137
SEÇÃO 11
DA AÇÃO CONTROLADA
Art. 82. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou admini~trativa 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.
§ 12 O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado
ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicara ao Ministério
Público.
§ 22 A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter in"ormações que
possam indicar a operação a ser efetuada.
§ 32 Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério
Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.

§ 42 Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da açã:J controlada.

Art. 92. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos
países que figurem como provável itinerário ou destino.do investigado, de modo a reduzir os riscos
de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

13. AÇÃO CONTROLADA.
A depender do caso concreto, é estrategicamente mais produtivo, sob o ponto de vista da
colheita de provas, evitar a prisão prematura de integrantes menos graduados de determinada
organização criminosa, pelo menos num primeiro momento, de modo a permitir o monitoramento de suas ações e subsequente identificação e prisão dos demais membros, notadamente
daqueles que exercem o comando da societas criminis. Exsurge daí a importância da chamada
ação controlada, que consiste no retardamento da intervenção do aparato estatal, que deve ocorrer num momento mais oportuno sob o ponto de vista C.a investigação criminal.
Cuida-se de importante técnica especial de investigação, prevista expressamente na Lei de
Drogas (Lei n° 11.343/06, art. 53, li), na Lei de Lavagem de Capitais (Lei n° 9.613/98, art. 4°B, com redação dada pela Lei n° 12.683/12) e na nova Lei das Organizações Criminosas (Lei
n° 12.850/13, art. 8"). 118
De acordo com o art. 53, inciso II, da Lei de Drogas, em qualquer fase da persecução
criminal relativa aos crimes ali previstos, é permitida; mediante autorização judicial e ouvido o
Ministério Público, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro,
com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de
137

STF, 1ª Turma, HC 90.688/PR, Rei. Min. Ricardo LewaÍ\dowski. DJe 074 24/04/2008. Na mesma linha: STJ, 5ª
Turma, HC 59.115/PR, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 12/12/2006, DJ 12/02/2007 p. 281.

138

A ação controlada também estava prevista expressamente na antiga Lei das Organizações Criminosas (revogada
Lei nº 9.034/95, art. 22, inciso 11), podendo ser executada independentemente de prévia autorização judicial.
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tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Nesse caso, a autorização judicial fica
condicionada ao conhecimento do itinerário provável e da identificação dos agentes do delito
ou de colaboradores. 139
A Lei n° 9.613/98 também prevê, em seu art. 4°-B, com redação determinada pela Lei n°
12.683/12, uma espécie de ação controlada, consistente na suspensão pelo juiz da ordem de prisão de pessoas ou das medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores, ouvido o Ministério
Público, quando sua execução imediata puder comprometer as investigações, seja por impedir
a identificação de outros criminosos envolvidos com o esquema de lavagem de capitais, seja por
impedir a descoberta de outros bens objeto dos crimes previstos nesta lei (princípio da oportunidade). Com a obtenção prévia da autorização judicial para a efetivação da medida e o sobrestamento de sua eficácia, a investigação criminal é otimizada com o ganho de tempo, já que,
chegado o momento oportuno para o cumprimento da ordem judicial, não mais será necessário
requerê-la e aguardar seu deferimento pela autoridade judiciária competente para somente então
dar-lhe cumprimento. Diversamente da Lei n° 11.343/06, a Lei n° 9.613/98 silenciou quanto
ao adiamento da prisão em flagrante. De fato, ao se referir à suspensão da ordem de prisão de
pessoas, inequivocamente referiu-se à prisão preventiva, eis que a prisão em flagrante não depende de ordem judicial. Assim, para a autoridade policial e seus agentes, a prisão em flagrante
continua figurando como obrigatória nos casos de lavagem de capitais, eis que não abrangida
pelo dispositivo em análise. 140
No Capítulo 11, referente à investigação e aos meios de obtenção da prova, a nova Lei das
Organizações Criminosas cuida da ação controlada na Seção 11, que abrange os arts. 8° e 9°,
conceituando-a nos seguintes termos: "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".
Diversamente do art. 2°, 11, da revogada Lei n° 9.034/95, que fazia referência expressa
apenas ao retardamento da interdição policial, o art. 8° da Lei n° 12.850/13 autoriza o retardamento da intervenção policial ou administrativa. Isso significa dizer que a não atuação imediata
poderá abranger não apenas diligências policiais, como também intervenções administrativas.
Por consequência, agentes das receitas estaduais e federal, integrantes da Agência Brasileira de
Inteligência, órgãos do Ministério Público, 141 corregedorias e outras autoridades administrativas
também poderão retardar sua intervenção para que esta se concretize num momento mais eficaz
sob o ponto de vista da colheita de elementos de informação. 142
139

Para a 6~ Turma do STJ (RHC 60.251/SC, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/9/2015, DJe 9/10/2015), a investigação policial que tem como única finalidade obter informações mais concretas acerca de conduta e de paradeiro
de determinado traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura a ação controlada do
art. 53, 11, da Lei 11.343/2006, sendo dispensável, portanto, a autorização judicial para a sua realização.

140

No mesmo sentido: MAIA, Rodolfo Tigre (Lavagem de dinheiro -lavagem de ativas provenientes de crime- Anotações às disposições criminais do Lei 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 134). Marco Antônio de Barros
(Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas - com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 250) sustenta ser possfvel o retardamento da prisão em flagrante
pela autoridade policial.

141

No sentido de que a menção ao retardamento da intervenção administrativa abrange a investigação levada a
cabo pelo Ministério Público: BITENCOURT; BUSATO. Op. cit. p. 144.

142

Nesse contexto: PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 91.
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Conquanto a utilização da ação controlada nesses casos previstos em Lei não esteja restrita a determinada espécie de infração penal, esta técnica especial de investigação costuma ser
utilizada com mais frequência em relação a delitos permanentes, notadamente crimes de posse
(v.g., tráfico de drogas e porte ilegal de armas), que não sofrem qualquer alteração de quadro
drivada do retardo da intervenção do aparato estatal, permitindo, ademais, a prisão em flagrante
enquanto não cessar a permanência (CPP, art. 303).
A título de exemplo, basta pensar em um crime de tráfico internacional de drogas praticado
por passageiro em transporte aéreo. É evidente que o agente já poderia ser preso em flagrante
na própria área de embarque internacional do aeroporto de origem, porquanto estaria "trazendo
consigo" substância entorpecente. No entanto, a prisão em flagrante de um mero transportador
de drogas (vulgarmente chamado de "mula") eferuada neste momento impediria a descoberta
de suas conexão internacionais, inibindo não apenas a identificação dos demais integrantes da
organização criminosa, mas também a exata compreensão do âmbito de atuação do grupo. Daí
a importância da ação controlada, que, nesse caso, seria levada a efeito com o auxílio da Interpol, responsável por transferir às autoridades locais informações precisas acerca do traficante,
permitindo-se, assim, a prisão em flagrante no momento mais oportuno sob o ponto de vista
da colheita de provas.
A ação controlada não é incompatível com o direito à não autoincriminação. Como destaca Maria Elizabeth Queijo, se, à primeira vista, a inexistência de advertência quanto ao nemo
tenetur se detegere conduz à conclusão de que há violação ao citado direito fundamental, pois
os averiguados acabariam por produzir provas em seu desfavor, na verdade, o interesse público
na persecução penal dos delitos praticados por organizações criminosas justifica a restrição ao
referido princípio, representada pela ação controlada, em consonância com o princípio da proporcionalidade.143
.

13.1. (Des)necessidade de prévia autorização judicial.
Diversamente das Leis de Drogas e de Lavagem de Capitais, a Lei n° 12.850/13 não faz
referência expressa à necessidade de prévia autorização judicial para a execução da ação controlada quando se tratar de crimes praticados por organizações criminosas, assemelhando-se, nesse
ponto, à sistemática vigente à época da revogada Lei n° 9.034/95 (art. 2°, II).
Consoante disposto no art. 8°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, 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. Como se percebe, a nova Lei das
Organizações Criminosas em momento algum faz menção à necessidade de prévia autorização
judicial. Refere-se tão somente à necessidade de prévia comunicação à autoridade judiciária
competente. Aliás, até mesmo por uma questão de lógica, se o dispositivo legal prevê que o retardamento da intervenção policial ou administrativa será apenas comunicado previamente ao
juiz competente, forçoso é concluir que sua execução in depende de autorização judicial.
De mais a mais, quando a Lei n° 12.850/13 exige autorização judicial para a execução de
determinada técnica especial de investigação, o legislador o fez expressamente. Nesse sentido,
basta atentar para o quanto disposto no art. 10, caput, que faz menção expressa à necessidade de
143
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prévia, circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial para fins de infiltração de agentes. Se, ao cuidar da infiltração policial, o legislador mencionou expressamente a necessidade de
prévia autorização judicial, limitando-se, todavia, ao tratar da ação controlada, a fazer menção
apenas à necessidade de prévia comunicação. parece ficar evidente que a Lei n° 12.850113 quis
dispensar tratamento diverso aos dois institutos.
Mas por que se faz necessária prévia ·:omunicação ao juiz se a ação controlada envolvendo
infrações penais praticadas por organizaçôes criminosas pode ser executada sem anterior autorização judicial?
A nosso juízo, a eficácia da ação controlada pode ser colocada em risco se houver necessidade de prévia autorização judicial, haja vista a demora inerente à tramitação desses procedimentos perante o Poder Judiciário. A tÍtulo de exemplo, suponha-se que, por meio de denúncia anônima, as autoridades policiais obtenham informações de que um agente, integrante de
organização criminosa especializada em falsificação de moeda, esteja levando consigo grande
quantidade de notas falsas em um voo doméstico. Fosse necessária prévia autorização do juiz
competente para a ação controlada, dificilmente a autoridade policial poderia postergar a prisão
em flagrante no momento do desembarque na cidade de destino, porquanto não teria em mãos
a necessária ordem judicial para que deixa.sse de levar adiante o flagrante obrigatório, a não ser
que se admitisse uma absurda execução da diligência pelo próprio magistrado, o que, à evidência, feriria de morte o sistema acusatório e a garantia da imparcialidade. Por consequência, o
objetivo inerente à ação controlada de se identificar os demais integrantes dessa organização
criminosa especializada em falsificação de moeda restaria prejudicado, porquanto, ausente a
prévia autorização judicial para a ação controlada, ver-se-ia a autoridade policial obrigada a
efetuar a prisão em flagrante de apenas um de seus membros. Daí a importância de se permitir
que a ação controlada possa ser executada pela autoridade policial independentemente de prévia
autorização judicial, postergando~se o momento do flagrante obrigatório.
Se, de um lado, o art. 8°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, dispensa prévia autorização judicial
para a execução da ação controlada, do outro, passa a exigir que o retardamento da intervenção
policial ou administrativa seja comunicado com antecedência ao juiz competente que, se for o
caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. O objetivo dessa comunicação prévia é dar conhecimento ao juiz competente e ao órgão do Ministério Público acerca do
retardamento da intervenção policial ou administrativa. Logo, a depender das peculiaridades do
caso concreto, a autoridade judiciária poderá estabelecer os limites da ação controlada.
Os limites que podem ser impostos pelo juiz à ação controlada são de duas espécies:
a) temporais: em tese, é possível que o juiz estabeleça um prazo máximo de duração da
ação controlada, findo o qual a autoridade policial seria obrigada a representar pelo prosseguimento da medida, já, então, sob o controle judicial;

b) funcionais: diante da possibilida.ée de dano a bens jurídicos de maior relevância, deve
o juiz determinar a pronta intervenção da autoridade policial. Como exposto anteriormente,
apesar de os dispositivos legais referentes à ação controlada não estabelecerem qualquer restrição
quanto à espécie de infração penal, é no mínimo temerário admitir a utilização dessa técnica especial de investigação quando se tratar de crimes instantâneos ou quando houver a possibilidade
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de progressão criminosa. 141 Afinal, eventual retardamento da intervenção policial ou administrativa poderia acarretar um prejuízo ainda maior para o bem jurídico tutelado.
Com essa comunicação prévia, o legislador também visa evitar que uma autoridade corrupta utilize a ação controlada como justificativa para o fato de ter permanecido inerte diante
de situação de flagrância na qual estava obrigada a agir. Explica-se: na vigência da legislação
pretérita, a ação controlada era executada sem prévia autorização judicial e sem que houvesse
necessidade de comunicação anterior ao juiz e ao órgão ministerial. Assim, quando uma autoridade corrupta era flagrada deixando de efetuar a prisão em flagrante de crimes praticados por
organizações criminosas -lembre-se que o flagrante é obrigatório para as autoridades policiais e
seus agentes (CPP, art. 301) -, incorrendo, em tese, no crime de prevaricação (CP, art. 319), ou
até mesmo nos próprios crimes praticados pela organização criminosa, já que trata de garantidor
que concorreu para a prática delituosa ao se omitir no cumprimento de dever imposto por lei
(CP, art. 13, § 2°), era comum que sustentasse que, na verdade, tinha postergado o flagrante por
força da ação controlada, haja vista seu interesse em obter mais informações quanto aos demais
integrantes do grupo.
De se notar, então, que o objetivo da Lei n° 12.850/13 foi pôr fim a essa verdadeira aç:ão
controlada descontrolada, vigente à época da Lei n° 9.034/95, quando não havia necessidade de
prévia autorização judicial, nem tampouco de comunicação ao juiz competente. Doravante,
a ação controlada na Lei das Organizações Criminosas continua sendo passível de execução
sem prévia autorização judicial, o que, de certa forma, vem ao encontro da otimização dessa
importante técnica especial de investigação. Do outro, de modo a se obter maior controle na
execução dessa medida, sua execução deve ser precedida de comunicação à autoridade judiciária
competente, que, om>:ido o Ministério Público, poderá estabelecer certos limites a sua execução.
Essa comunicação imediata ao juiz competente também é importante para afastar a responsabilidade criminal das autoridades por eventual crime de prevaricação nas hipóteses em
que a situação de flagrante se dissipar. Em outros termos, se a execução da ação controlada tiver
sido devidamente comunicada ao juiz, toda e qualquer dilação levada a eteito pela autoridade
policial (ou administrativa) em fiel observância aos limites temporais e materiais fixados pelo
magistrado competente estará acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal. Logo, se, a
despeito da devida observação e acompanhamento, o objeto da ação controlada lograr êxito em
se evadir, evitando a situação de flagrância, não há falar em responsabilizaçáo da autoridade pelo
crime do art. 319 do CP. No entanto, subsiste eventual responsabilidade penal e administrativa
se restar demonstrado que houve desvio de finalidade por parte do agente.
Como a quase totalidade dos ilícitos relativos ao tráfico de drogas para cuja investigação
se faz necessária a ação controlada são cometidos por meio de organizações criminosas, não se
pode descartar a possibilidade de se utilizar, por empréstimo, a regulamen.tação constante da Lei
n° 12.850/13, dispensando-se prévia autorização judicial. 145
144

A progressão criminosa necessariamente desdobra-se em duas condutas. Num prirreiro momento, o agente
quer praticar o crime menos grave, e o faz (v.g., lesão corporal). Depois, resolve consumar uma afetação jurídica mais gravosa (no mesmo exemplo, homicídio). Nesse caso, como os bens jurídicas afetados são conexos,
inseridos na mesma linha de desdobramento da ofensa, o crime menor será absorvido pelo delito mais grave.
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Na vigência da revogada Lei nº 9.034/95, cuja ação controlada também dispensava prévia autorização judicial, era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal medida podia ser executada sem anterior autorização do juiz competente, mesmo se utilizada para a prisão referente a tráfico de drogas: STJ, s•
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Nesse sentido, referindo-se à sistemática vigente à época da Lei n° 9.034/95, Mendonça e
Carvalho observam que "a ação controlada, em regra, necessita urgência e a exigência de autorização judicial poderia inviabilizar a efetividade da diligência. Justamente por...isto, na prática,
em caso de investigação de tráfico de drogas, a Polícia requer autorização judicial prévia, já no
início das investigações, para realização de ações controladas, caso as situações de fato se apresentem".146

13.2. Flagrante prorrogado, retardado ou diferido.
Como visto anteriormente, nas hipóteses da Lei de Drogas e da Lei de Organizações Criminosas, a ação controlada funciona como uma autorização legal para que a prisão em flagrante
seja retardada ou protelada para outro momento, que não aquele em que o agente está em uma
situação de flagrância (CPP, art. 302). Daí por que é chamada de flagrante prorrogado, retardado, protelado ou diferido. Apresenta-se, pois, como uma mitigação ao flagrante obrigatório,
que determina que as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de efetuar a prisão em flagrante sempre que se deparam com alguém em situação de flagrância (CP, art. 301). A título de
exemplo, supondo-se uma situação de flagrância envolvendo a prática de roubo por organização
criminosa especializada na subtração de cargas, a despeito da obrigação de efetuar a prisão em
flagrante por parte da autoridade policial- flagrante obrigatório (CPP, art. 301, 2a parte)-, esta
poderá deixar de fazê-lo, a fim de que seja capaz de identificar os demais integrantes do grupo,
assim como o local em que a res furtiva é guardada.
Pelo menos enquanto houver sequência de acompanhamento da situação de flagrante próprio, impróprio ou presumido, nos termos dos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal,
será possível a execução da prisão dentro dos critérios da prisão em flagrante. Exemplificando,
se as autoridades policiais perseguirem determinado integrante de uma organização criminosa
logo após a prática do crime, sem solução de continuidade, e sem que o criminoso perceba a
perseguição policial, nada impede ulterior prisão em flagrante, haja vista a presença de flagrante
impróprio (CPP, art. 302, III). 147
Todavia, se, por ocasião da descoberta dos elementos probatórios mais relevantes, não
houver qualquer situação de flagrância, a autoridade policial não poderá realizàr a prisão em
flagrante pelo ato pretérito que foi tolerado visando à eficácia da investigação. Se a ação controlada envolvendo crimes praticados por organizações criminosas independe de prévia autorização
judicial, seria no mínimo temerário concluir que a autoridade policial passaria a ter discricionariedade plena para efetuar a prisão quando melhor lhe aprouvesse, sem qualquer limitação temporal e independentemente de situação de flagrância ou de ordem do juiz competente. Como a
própria Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5°, LXI), a prisão a ser
efetuada nesse momento posterior estará condicionada à verificação de situação de flagrância
(v.g., a localização da carga roubada com os receptadores autoriza a prisão em flagrante por se
Turma, HC 119.205/MS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 29/09/2009, DJe 16/11/2009. Na mesma linha: STJ,
RHC 29.658/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 02/02/2012, DJe 08/02/2012.

s• Turma,
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MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006- comentada artigo por artigo. 3• ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 280.
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Nessa linha: MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 2• ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 50.
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tratar, a receptação, de crime permanente), ou à decretação .prévia de eventual prisão preventiva
e/ou temp~ia. 148
:-,.-""'--· ·
. -~·:.
Em ambas as hipóteses acima referidas, a ação controlada deve ser executada pela autoridade policial com a máxima cautela, de modo a se evitar que os autores da infração penal
escapem da persecução penal. Nesse sentido, a Lei n° 12.850 deixa claro que o procedimento
investigatório em questão deve ser levado a efeito mediante observação e acompanhamento das
ações praticadas por organizações criminosas. Aliás, consoante disposto em seu art. 9o, se a ação
controlada envolver transposição de fronteiras (delitos transnacionais), o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades
dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir
os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. 149
A Lei de Drogas, por sua vez, condiciona a execução da ação controlada ao conhecimento
do itinerário provável e da identificação dos agentes do delito ou de seus colaboradores (art. 53,
parágrafo único). Do contrário, autorizar o trânsito de pessoas carregando drogas sem se ter noção do provável itinerário colocaria em risco a própria eficácia do procedimento investigatório.
Se, a despeito de toda a cautela empregada, não for possível a identificação e prisão dos
demais agentes -ou até mesmo dos primeiros criminosos identificados -, não há falar em crime
de prevaricação (CP, art. 319), a não ser que fique evidenciado que o flagrante não foi efetuado
pela autoridade policial para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

13.3. Entrega vigiada.
Uma das técnicas mais tradicionais de ação controlada é a entrega vigiada, 150 cujo objetivo
é a identificação do maior número possível de agentes do esquema criminoso, bem como localização dos ativos ocultos, e descoberta de outras fontes de prova. Ganhou este nome justamente
por denotar fielmente aquilo que representa: entrega vigiada, porque as remessas ilícitas de drogas, armas, etc., são monitoradas do ponto de partida até o destino final, com identificação dos
agentes envolvidos na prática delituosa.
De acordo com o art. 2°, alínea "i", da Convenção de Palerma, entrega vigiada é a técnica
que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais
Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas
na sua prática.
A entrega vigiada surgiu como técnica de monitoramento de remessas ilícitas de substâncias ent_orpecentes. Com o passar dos anos, todavia, deixou de ser um procedimento investigatório de uso exclusivo para fins de enfremamento ao tráfico de drogas, já que sua aplicação foi
148

Com entendimento semelhante: BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 724.

149

Em seu sistema organizacional, a Policia Federal dispõe de uma Coordenação-Geral de Cooperação Internacional (CIGE), composta por um serviço de cooperação policial, que é exatamente a "lnterpol", além de outros
setores de suporte a essa espécie de atividade, consoante disposto no art. 2•, VI, da Portaria MJ n• 2.877/11,
que aprovou o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal.
-

150

Parte minoritária da doutrina sustenta que a entrega vigiada não se confunde com a ação controlada. Nesse
contexto: RASCOVSKI, Luiz. Entrega vigiada: meio lnvestigativo de combate ao crime organizado. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 83. No sentido de que a entrega controlada nada mais é do que uma modalidade de ação controlada, dilatando as possibilidades de atuação para momento oportuno: BITENCOURT; BUSATO. Op. cit. p. 142.
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estendida para o combate do tráfico de armas, da lavagem de dinheiro, joias ou qualquer outro
bem de valor (v.g., obras de arte), com previsão em diversos tratados internacionais.
A entrega vigiada pode ser classificada da seguinte forma:
a) entrega vigiada limpa (ou com substitui·;:áo): as remessas ilícitas são trocadas ames de
serem entregues ao d-~stinatário final por outro produto qualquer, um simulacro, afastando-se o
risco de extravio da mercadoria;
b) entrega vigiada suja (ou com acompanhamento): a encomenda segue seu itinerário
sem alteração do comeúdo. Portanto, a remessa ilícita segue seu curso n:lrmal sob monitoramento, chegando ao destino sem substituição do conteúdo. À evidência, como não há substituição
da mercadoria, esta espécie de emrega vigiada demanda redobrado monitoramento, exatamente
para atenuar o risco de perda ou extravio de objetos ilícitos. 151
Seç§o 111
Da Infiltração de Agentes
Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia OJ 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.
§ 12 Na hipóte~e de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir,
ouvirá o Ministéric Público. ·

§ 22 Será admijda a infiltração se houver indícios de infração penal
prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

d~

§ 3!! A infiltração será autorizada pelo prazo ce até 6 (seis) meses,
renovações, desde: que comprovada sua necessidêde.

s~m

que•trata o art. 1! e se a
prejuízo de eventuais

§ 4!! Findo o prazo previstà•no § 3!, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientifi~ará o Ministério Público.
§ 5!! No curso jo inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes,
e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

14. INFILTRAÇÃO DE AGENTES.
14.1. Conceito e previsão normativa.
Integrante da estrutura dos órgãos policiais, o agente infiltrado é introduzido dissimuladamente em uma organização criminosa, passando a agir como um de seus integrantes, ocultando
sua verdadeira identidade, com o objerivo precípuo de identificar .fontes de prova e obter elementos de informação capazes de permitir a desartio:ulação da referida a:;sociação.
No ordenamento jurídico pátrio, é possível chegarmos a uma definição comum de agente
infiltrado, observando-se algumas características que lhe são inerentes: a) agente policial; b) atuação de forma distàrçada, ocultando-se a verd;;.deira identidade; c) prévia autorização judicial;
151

Segundo Luiz Rascovski (op. cit. p. 124), há uma ou~ra espécie de entrega vigiada, denominada de interdição:
trata-se de espécie anômala de entrega vigiada, pois nesta modalidade a entrega da remessa ilfcita ao seu
destino é interrompida com a sua apreensão, porém desde que atingidos os objetivos de desmantelamento da
organização criminosa.
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d) inserção de forma estável, e não esporádica, nas organizações criminosas; e) fazer-se passar
por criminoso para ganhar a confiança dos integrames da organização; f) objetivo precípuo de
identificação de fontes de provas de crimes graves.' 52
Com natureza jurídica de técnica especial de investigação passível de utilização em qualquer fase da persecução penal, o agente infiltrado está previsto na Lei de Drogas, cujo art. 53,
inciso I, dispõe que, mediante autorização judicial e ou·rido o Ministério Público, é permitida a
infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes.
Com esta mesma simplicidade assustadora para tratar de instituto tão complexo, e, por isso,
tão polêmico, também havia previsão legal do agente infiltrado na revogada Lei n° 9.034/95.
Sem maior detalhamento ou regulamentação, o art. 2°, inciso V, da antiga Lei das Organizações
Criminosas, limitava-se apenas a dizer que, em qualquer fase da persecução criminal, era possível a infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de investigação, constituída
pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorização judicial.
Se, até bem pouco tempo atrás, a infiltração policial era tratada de forma omissa e lacunosa, a nova Lei das Organizações Criminosas passa a dispensar maior atenção à matéria, tratando de regulamentar este importante procedimento investigatório ao prever, por exemplo, seus
requisitos, prazo de duração, legitimidade para o requerimento, necessidade de oitiva do órgão
ministerial, controle jurisdicional prévio, tramitação sigilosa do pedido de infiltração, outorgando, ademais, diversos direitos ao agente infiltrado.
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, internalizada
pelo Decreto n° 5.015/2004, também faz menção à infiltração em seu art. 20: "Se os princípios
fundamentais do seu ordenamento jurídico nacional o permitirem, cada Estado Parte, tendo
em conta as suas possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no seu direito
interno, adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas vigiadas
e, quando o considere adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, como a
vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância e as operações de infiltração, por parte das
autoridades competentes no seu território, a fim de combater eficazmente a criminal idade organizada" (nosso grifo).
De modo semelhante ao que ocorre com a colaboração premiada, muito se discute acerca
da validade da infiltração policial à luz da ética. A crítica se baseia na utilização da fraude e da
mentira pelo agente infiltrado, e na conivência do Estado com a utilização dessa técnica especial
de investigação, quando fornece, de maneira imoral, um de seus agentes para a execução dessa
operação. Em síntese, se a finalidade das penas é a confirmação das normas éticas, a partir do
momento em que o próprio Estado viola esses preceitos :éticos para lograr a aplicâção de uma
pena, estar-se-ia demonstrando que pode valer a pena violar qualquer norma fundamental cuja
vigência o direito penal se propõe a assegurar.
Para Antônio Magalhães Gomes Filho, cuida-se "de procedimento cuja legitimidade ética
e jurídica é cada vez mais contestada em sociedades mais avançadas, como a alemã e a norte-americana, pois é incompatível com a reputação e dignidade da Justiça Penal que seus agentes se
152
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Nesse contexto: NEISTEIN, Mariângela Lopes. O agente infilt."ada como meio de investigação. 2006. Dissertação
(Mestrado)- Universidade de São Paulo, São Paulo.
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prestem a envolver-se com as mesmas práticas delituosas que se propõem a combater; e mesmo
as eventuais provas resultantes dessas operações terão sido conseguidas através de instigação,
simulação ou outros meios enganosos, e portanto de duvidosa validade. De outro lado, não
constitui heresia supor que, entre nós, sobrerudo pela notória má remuneração atribuída aos
agentes policiais, tais expedientes encerrariam um sério risco de atraírem para a criminalidade
pessoas que, por sua ligação com as estruturas oficiais, teriam excepcionais condições para se
integrarem às mesmas associações criminosas, incrementando suas atividades ilegais".' 53
Mais uma vez somos obrigados a discordar. Os tradicionais meios de obtenção de prova
previstos na legislação processual penal têm se mostrado ineficazes para fazer frente à expansão
das organizações criminosas, daí por que o Estado precisa se valer de novas técnicas especiais
de investigação. Como essas técnicas caracterizam-se pelo emprego do sigilo e da dissimulação,
certamente serão tidas como mais agressivas contra os criminosos, porquanto trazem consigo
maior restrição não apenas à liberdade de locomoção, mas também a outros direitos fundamentais. Isso, no entanto, não autoriza qualquer conclusão no sentido da sua inconstitucionalidade.
Em primeiro lugar, porque se trata de procedimento investigatório que demanda prévia autorização judicial. Segundo, porque sua utilização é medida de ultima ratio (Lei n° 12.850/13,
art. 10, § 2°). Em conclusão porque, à luz do princípio da proporcionalidade, a periculosidade
social inerente às organizações criminosas acaba justificando o emprego de procedimentos investigatórios mais invasivos, sem os quais os órgãos estatais não seriam capazes de localizar
fontes de prova e coligir elementos de informação necessários para a persecução penal. 154

14.2. Atribuição para a infiltração: agentes de polícia.
A revogada Lei n° 9.034/95 autorizava a infiltração de agentes de polícia ou de inteligência.t55

Em consonância com a Lei de Drogas (art. 53, I), a nova Lei das Organizações Criminosas
faz referência apenas à infiltração por agentes de polícia. Por consequência, temos que, doravante, a ação infiltrada poderá ser executada exclusivamente por agentes de polícia, não mais por
agentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin). Como se trata, a infiltração de agentes, de técnica especial de investigação, devem ser
entendidos como agentes de polícia apenas as autoridades policiais que tenham atribuição para a
apuração de infrações penais. A depender da natureza da infração penal investigada, a atribuição para a infiltração deverá recair sobre autoridade policial diversa, senão vejamos:

1) Crime militar: em se tratando de crime militar, a atribuição para a infiltração deverá
recair sobre a autoridade de polícia judiciária militar, a quem compete determinar a instauração de inquérito policial militar (IPM), seja no âmbito das Polícias Militares ou dos Corpos de
153

GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Também em matéria processual provoca inquietação a Lei Anti-Crime Organizado, In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, n2 13, p. 01, fev. 1994.

154

Com entendimento semelhante: PEREIRA, Flávio Cardoso. A moderna investigação criminal: infiltraçães policiais, entregas controladas e vigiadas, equipes conjuntas de investigação e provas periciais de inteligência. In
Limites Constitucionais da Investigação. Luiz Flávio Gomes, Pedro Taques, Rogério Sanches Cunha (coords). São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 100.

155

Para mais detalhes acerca do conceito de agente de inteligência, remetemos o leitor ao item 14.8 ("Distinção
entre agente infiltrado, informante, denunciante anônimo, agente de inteligência, colaborador e agente encoberto").
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Bombeiros, nos crimes da alçada da Justiça Militar Estadual, seja no âmbito do Exército, da
Marinha ou da Aeronáutica, em relação aos crimes militares de competência da Justiça Militar
da União;
2) Crime eleitoral: na hipótese de crimes da competência da Justiça Eleitoral, a qual é tida
como uma Justiça da União, a atribuição para a infiltração recai, precipuamente, sobre a Polícia
Federal. Todavia, como já se pronunciou o próprio Tribunal Superior Eleitoral, verificando-se
a prática de crime eleitoral em município onde não haja órgão da Polícia Federal, nada impede
que sua investigação seja levada a efeito pela Polícia Civil. Portanto, a atribuição legal da Polícia
Federal para a investigação de crimes eleitorais não exclui a atribuição subsidiária da autoridade
policial estadual, quando se verificar a ausência de órgão da Polícia Federal no local da prática
deliruosa; 156
3) Crime comum da competência da Justiça Federal: a atribuição para a infiltração
incide sobre a Polícia Federal. Afinal, de acordo com o art. 144, § 1°, I, primeira parte, da
Constituição Federal, à Polícia Federal incumbe a apuração de infrações penais contra a ordem
política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas. Ademais, de acordo com o art. 144, § 1°, IV, da Carta Magna,
cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União;157
4) Crime comum da competência da Justiça Estadual: as investigações devem ser presididas, em regra, pela Polícia Civil. No entanto, por força da própria Constituição Federal,
também é possível a atuação da Polícia Federal. Deveras, de acordo com o art. 144, § 1°, I, in
fine, da Constituição Federal, à Polícia Federal também incumbe a apuração de infrações penais
cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo
se dispuser em lei. O diploma normativo a que se refere o dispositivo é a Lei n° 10.446/02, cujo
art. 1° preceitua que, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão
uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da
responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal,
em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras,
das seguintes infrações penais: I - sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se
o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima; II - formação de cartel (incisos I, a, II, III e VII do art. 4° da Lei n°
8.137/90); III- relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se
comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; IV- furto,
roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando (hoje, associação
criminosa) em· mais de um Estado da Federação; V - falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet,
depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado (art. 273 do
Código Penal)- este inciso V foi incluído pela Lei n. 12.894/13; VI- furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver
indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação (Incluído pela
156

Nesse sentido: TSE, HC 439, Rei. Min. Carlos Mário da Silva Velloso, DJ 27/06/2003.

157

A Polícia Federal dispõe de uma Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DICOR), nos termos do art. 2•, IX, da Portaria MJ 2.877/2011, que aprovou o Regimento Interno do Departamento de Polícia
Federal.
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Lei n. 13.124/15). Ademais, segundo o art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 10.446/02, verificada
a repercussão interestadual ou internacio~al que exija repressão uniforme, o Departamento de
Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada
ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

14.2.1. (lm)possibilidade de infiltração de particulares.
Os dois dispositivos legais que cuidam do agente infiltrado no ordenamento jurídico pátrio - art. 53, inciso I, da Lei n° 11.343.'06, e art. 10 da Lei n° 12.850/13 - deixam entrever
que não se admite a infiltração de particulares. Logo, na hipótese de infiltração de "gansos" ou
"informantes" - civis que prestam serviyJs esporádicos aos organismos policiais sem qualquer
hierarquia funcional-, ter-se-á verdadein prova ilícita.'5 8
No entanto, caso um dos integrantes da organização criminosa resolva colaborar com as
investigações para :fins de ser beneficiad·:· com a celebração de possível acordo de colaboração
premiada, há quem entenda ser possível que o colaborador atue de modo infiltrado. Nesse caso,
por mais que esse colaborador não seja servidor policial, desde que haja autorização judicial para
a conjugação dessas duas técnicas espec~ais de investigação - colaboração premiada e agente
infiltrado-, é possível que o colaborador mantenha-se infiltrado na organização criminosa com
o objetivo de coletar informações capazes de identificar os demais integrantes do grupo. 159 A
nosso juízo, na hipótese de se buscar informações sobre o crime organizado mediante o oferecimento de prêmios legais aos seus próprio,; integrantes, estimulando-os a se manterem associados
para obter mais informações acerca da organização criminosa objeto d~ investigação, não há
falar em infiltração de agentes, mas sim em mera colaboração premiada. 160

14.3. Requisitos para a infiltração.
Por força dos arts. 10 e 11 da Lei n" 12.850/13, a infiltração policial está condicionada ao
preenchimento dos seguintes req~isiros:
a) prévia autorização judicial: q·_ando a Lei n° 9.034/95 foi aprovada pelo Congresso
Nacional, a infiltração de agentes polici:..is estava prevista em seu art. 2°, inciso I, nos seguintes
termos: "a infiltração de agentes da polícia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-participação delituosa, exceção feita ao disposto no art. 288 do Decreto-lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, de cuja ação se preexclui, no caso, a antijuridicidade". Como se percebe, nos termos em que foi aprovado, o referido dispositivo legal permitia a
infiltração policial independentemente di? prévia autorização judicial. Por tal motivo, e pelo fato
de conceder expressa autorização legal t:•ara que o agente infiltrado cometesse crimes, o art. 2°,
inciso I, da Lei nc. 9.034/95, acabou seLdo yetado pelo Presidente da, República (mensagem 11°·
483, de 3 de maio de 1995). Daí a origem da Lei n° 10.217/01, que reintroduziu a figura do
158

Nessa linha: CONSERINO, Cassio Roberto. Crime organizado e institutos correlatos. Série Legislação Penal
Especial. Orgar.izadores: Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos e Levy Emanuel Magno. São Paulo: Editora
Atlas, 2011, p. 82.

159

É nesse sentido a lição de Vladimir Aras {Técnicas especiais de investigação. Lavagem de dinheiro: prevenção e
controle penal. Porto Alegre: Editora Verb:> Jurídico, 2011. p. 429). O autor afirma que, em 2005, na operação
TNT, o MPF no Paraná fez uso dessa técnic< conjugada, sob a coordenação do Procurador Regional da República
Januário Palude, tendo o colaborador "XiS"- realizado interceptação ambiental mediante autorização judicial do
juiz Sérgio Moro, de Curitiba.

160

Com entendimento semelhante: BITENCCURT: BUSATO. Op. cit. p. 167.
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agente infiltrado à Lei n° 9.034/95, inserindo-o no inciso V do art. 2°, porém com expressa
menção à necessidade de circunstanciada autoriz,zção judicial. Na mesma linha que a revogada
Lei n° 9.034/95, o art. 10, caput, da Lei n° 12.850/13, também dispõe que a infiltração de
agentes de polícia em tarefas de investigação deverá ser precedida de circunstanciada, motivada
e sigilosa autorização judicial, que e;·tabelecerá seu.> limites.
Em fiel observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta autorização judicial deve
ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade absoluta. Para além de fazer menção à
duração razoável da infiltração, a decisão judicial tanbém deve indicar certas diretrizes a serem observadas pelo agente infiltrado (v.g., abstenção de prática de crimes de dano), 161 além da
descrição detalhada dos procedimentos investigatórios que poderão ser por ele produzidos, na
medida em que o sucesso dessa medida depende de sua combinação com outros procedimentos investigatórios (v.g., apreensão de objetos, gravaçé.es ambientais e/ou telefônicas, vigilância
eletrônica, etc.). Afinal, a infiltração não pode constituir uma "carta branca" para violações,
realizáveis pela discricionariedade (ou arbitrariedade) do próprio agente infiltrado. Logo, há
necessidade de autorização e monitoramento para que, antes mesmo da violação do direito,
possa o juiz fazer tal julgamento, autorizando ou não, nos limites legais, a violação de uma garantia fundamental. Fosse o agente infiltrado obrigado a buscar autorização judicial para cada
situação vivenciada durante a execução da operação, haveria ~vidente prejuízo à eficácia desse
procedimento investigatório, além de colocar em risco a própria segurança do policial. Daí a importância de o magistrado. ao conceder a autorização judicial para a infiltração, pronunciar-se,
desde já, quanto à execução de outros procedimentos investigatórios. De mais a mais, também
deve constar determinação expressa no sentido de que haja uma equipe de policiais que prestem
apoio constante ao agente infiltrado, viabilizan6o eventual proteção caso sua verdadeira identidade seja revelada.
b) fumus comissi delicti e periculum i11 mora: de modo semelhante ao que ocorre com
outras técnicas especiais de investigação, a determinação de infiltração de agentes de polícia
está condicionada à existência de elementos i:-tdiciários da existência de crimes praticados por
organizações criminosas (fumus comisú delicti). A pmpósito, o art. 10, § 2°, primeira parte, da
Lei n° 12.850/13, dispõe expressamente que a infiltração será admitida se houver indícios de
infração penal de que trata o art. 1•. Não se faz necessária a prova cabal da existência da organização criminosa, até mesmo porque, fosse isso ne·::essário, não haveria motivo para a produção
de quaisquer outros elementos de informação. Face a complexidade dos crimes decorrentes de
organizações criminosas, geralmente praticados por agentes residentes em estados e/ou países
diversos, o que acaba dificultando a identificação de :odos os integrantes, o dispositivo legal sob
comento não exige a presença de indícios de autoria (ou de participação), como se faz necessário, por exemplo, para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312). Na verdade, basta a
presença de indícios de infração penal de que uara o art. 1° da Lei n° 12.850/13. Prova disso,
alías, é o quanto previsto no art. 11 da Lei n<· 12.850113: ao tratar dos requisitos do pedido de
161
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Para Vladimir Aras (Op. cit. p. 435), deve haver uma vedação ao concurso em delitos sexuais ou crimes violentos
(dolosos contra a vida) e a tortura, porém a decis~o judi:ial pode autorizar o agente infiltrado a transportar
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infiltração, o dispositivo deixa claro que a indicação de nomes ou apelidos dos membros da organização criminosa deve ser feita apenas quando possível. Em relação ao periculum in mora, há
de ser levado em consideração o risco ou prejuízo que a não realização imediata dessa diligência
poderá representar para a aplicação da lei penal, para a investigação criminal ou para evitar a
prática de novas infrações penais (CPP, art. 282, I);
c) indispensabilidade da infiltração: de aplicação subsidiária e complementar, a infiltração só deve ser admitida quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis
(ultima ratio). Por força do princípio da proporcionalidade - subprincípio da necessidade -,
dentre diversas medidas investigatórias idôneas a atingir o fim proposto, deve o magistrado
buscar aquela que produza menores restrições à esfera de liberdade individual do agente. Enfim,
a infiltração deve ser precedida por outros meios de obtenção de prova, mesmo que igualmente
invasivos, como, por exemplo, a interceptação das comunicações telefônicas. Considerando-se,
então, os riscos inerentes à infiltração de agentes de polícia e o grau de invasão inerente à adoção
dessa técnica especial de investigação, ames de adotá-la, deve o magistrado verificar se não há
outro meio de prova ou de obtenção de prova menos invasivo (v.g., prova testemunhal, pericial,
busca domiciliar, etc.). Daí dispor o art. 10, § 2°, in fine, da Lei n° 12.850/13, que a infiltração
será admitida apenas se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis;
d) anuência do agente policial: consoante disposto no art. 14, I, da Lei n° 12.850/13,
o agente policial tem o direito de recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Como se percebe,
eventual recusa do agente policial em participar da infiltração não caracteriza insubordinação,
nem tampouco violação aos seus deveres funcionais. É um direito do agente policial. 162 Com
efeito, diante do grau de periculosidade envolvido na infiltração policial, a própria Lei determina que o agente policial deve, voluntariamente, manifestar seu interesse em participar da
operação, daí por que sua prévia anuência deve ser apontada como verdadeiro requisito para a
realização desse procedimento investigatório.

14.4. Duração da infiltração.
Consoante disposto no art. 10, § 3°, da Lei n° 12.850/13, a infiltração será autorizada pelo
prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua
necessidade.
Esse prazo de 6 (seis) meses é o prazo-limite para cada autorização judicial, o que não
impede o juiz de conceder a autorização por prazo inferior, caso entenda ser tal prazo suficiente
para auxiliar nas investigações. De mais a mais, como a própria Lei estabelece que o agente
infiltrado pode fazer cessar a atuação infiltrada, é evidente que a execução desse procedimento
investigatório pode ser interrompida a qualquer momento, se acaso houver risco à integridade
física do agente policial.
Havendo necessidade de renovação do prazo, esta deve se dar antes do decurso do prazo
fixado na decisão originária, evitando-se uma solução de continuidade na realização da infiltração. Como o controle judicial deve ser prévio, seja no tocante à concessão inicial da infiltração,
seja em relação à renovação do prazo, se a infiltração se prolongar por período "descoberto" de
162

Se a própria Lei nº 12.850/13 confere ao agente policial o direito de recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada,
eventual recusa por parte do servidor público não caracterizá infração funcional ao disposto no art. 116 da Lei
nº 8.112/90, que impõe ao servidor o dever de cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais.
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autorização judicial, os elementos probatórios aí obtidos devem ser considerados inválidos, por
violação ao preceito do art. 10, caput, da Lei n° 12.850/13, que demanda prévia autorização
judicial para a execução da infiltração de agentes.
Como deixa entrever o próprio art. 10, § 3°, da Lei no 12.850/13, a renovação do prazo da
infiltração não pode se dar de maneira automática, sendo imprescindível a existência de decisão
fundamentada comprovando que subsiste a necessidade da medida: Portanto, se a prorrogação
da medida não for devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, é perfeitamente possível o reconhecimento da ilicitude da prova, com o consequente desentranhamento
das informações obtidas a partir da renovação da infiltração.
Não se exige que o deferimento das renovações seja sempre precedido de relatório circunstanciado da atividade de infiltração, sob pena de se frustrar a rapidez na obtenção da prova e
até mesmo a própria segurança do agente infiltrado. Na verdade, este relatório deverá ser apresentado apenas ao final da infiltração policial ou a qualquer tempo, mediante determinação do
Delegado de Polícia ou do Ministério Público (Lei n° 12.850/13, art. 10, §§ 3° e 5°).
Ante a redação do art. 10, § 3°, da Lei n° 12.850/13, que faz referência expressa ao prazo
de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovarões, parece não haver dúvidas de que o
prazo da infiltração pode ser renovado indefinidamente, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Com a crescente profissionalização das organizações criminosas em
nosso país, é no mínimo ingênuo acreditar que uma infiltração pelo prazo de 6 (seis) meses
possa levar ao esclarecimento dos diversos crimes por ela praticados e à identificação de todos
os seus integrantes. A depender da extensão, intensidade e complexidade das condutas delitivas
investigadas, e desde que demonstrada a razoabilidade da medida, o prazo para a renovação da
infiltração pode ser prorrogado enquanto persistir a necessidade da captação das comunicações
telefônicas. De qualquer sorte, é no mínimo desaconselhável admitir infiltrações tão longas. A
imersão pessoal do agente infiltrado dentro da organização criminosa e o nível de intimidade
que se pode esperar de períodos tão extensos pode vir a fragilizar as investigações, expondo o
infiltrado a toda sorte de cooptação. 163

14.5. Espécies de infiltração.
A doutrina norte-americana aponta a existência de duas espécies de infiltração, consoante
o grau de duração: 164
a) light cover: espécie de infiltração mais branda, que não demora mais de 6 (seis) meses,
esta modalidade não demanda inserção contínua e permanente, nem tampouco mudança de
163

Nesse contexto: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização da 17g edição do curso de processo penal em virtude
da Lei n9 12.850/13. Disponível em: http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/curso-de-processo-penal-17a-edicao-comentarios-ao-cpp-5a-edicao-lei-12-85013-2/. Acesso em 05/11/2013.
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Nessa linha: CON5ERINO, Cassio Roberto. Op. cit. p. 85. Segundo o autor, uma infiltração deep cover autorizada
judicialmente foi executada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Operação lagarta) com a
utilização de outros mecanismos probatórios: a) criação de uma empresa de consultoria para a qual o agente
prestaria serviços; b) confecção de cartões de visita; c) locação de um imóvel para reuniões sociais; d) confecção de documentos falsos com a mudança de identidade do agente infiltrado, além da utilização de e-mail
profissional falso e de outros policiais para monitorar a infiltração e garantir a segurança do agente por ocasião
dos encontros com os integrantes da organização criminosa; e) interceptação telefônica e telemática, escuta
ambiental, ação controlada, quebra de sigilo fiscal, acesso a operações financeiras, busca e apreensão, sequestro de bens e, por fim, prisão cautelar.
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identidade ou perda de contato significativo com a família, sendo que, a depender do caso concreto, pode se resumir a um único encontro para o recolhimemo de elementos de informação
acerca das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa;
b) deep cover: são infiltrações que se prolongam por mais de 6 (seis) meses, necessitando
de uma imersão mais profunda e complexa no seio da organização criminosa. Por exigir um
detalhamento mais abrangente, esta espécie de infiltração geralmeme é feita com a mudança de
identidade por parte da autoridade policial, assim como perda significativa do contato com sua
entidade familiar.
Noutro giro, a infiltração pode acontecer de duas maneiras: 165
a) infiltração preventiva: o agente apenas se infiltra para acompanhar o que acontece,
sem adotar nenhuma postura ativa, com a finalidade precípua de intervir no momento da ação
policial global que for intentada para o desmantelamemo da organização;
b) infiltração repressiva: o agente atua efetivamet:te na organização, cometendo condutas
ilícitas inerentes à organização de que momenraneamene faz parte.

14.6. Fases da infiltração policial.
Segundo Flávio Cardoso Pereira, 166 a operação de infiltração policial pode ser subdividida
em diversas fases, a saber:
1) Recrutamento: divide-se em duas etapas distintas. A primeira delas é a captação, que
funciona como um procedimento no sentido de baixo ?ara cima, que situa seu eixo central nas
peculiaridades de um sujeito (de baixo) para satisfazer as necessidades institucionais (acima).
A segunda etapa é a seleção, que consiste em um procedimento inverso de cima para baixo.
Nesta etapa, a Polícia difunde de maneira restrita a informação acerca de suas necessidades,
com o objetivo de capacitar o infiltrado, escolhendo o candidato dentro de um rol de agentes
pré-selecionados e que apresentam •características pessoais e profissionais adequadas a este procedimento investigatório;
2) Formação: é introduzido um programa de capacitação básica ao infiltrado, com o objetivo
de desenvolver as qualidades consideradas como diferet:ciais a um agente infiltrado e que correspendem ao perfil traçado no protótipo do modelo de agente a ser formado para a infiltração;
3) Imersão: esta fase serve para estabelecer, configurar e implantar uma identidade psicológica falsa em um infiltrado previamente designado, já com uma missão de infiltração concreta,
com reais objetivos a serem atingidos;
4) Especialização da infiltração: consiste basicamente no aprimoramenr.o da dimensão
operativa de inteligência. O objetivo desta f.1.se é assegurar que o agente assuma identidade psicológica falsa com a certeza de que irá representá-la com o grau máximo de eficácia;
5) Infiltração propriamente dita: o agente terá, nesta fase, os primeiros contatos com os
integrantes da organização criminosa, geralmente por meios táticos previamente analisados no
contexto da atividade de inteligência criminal;
165

Nesse sentido: BRITO, Alexis Couto de. Crime organizado. Coordenadores: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José
Reinaldo Guimarães. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 252.
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PEREIRA, Flávio Cardoso. Op. cit. p. 116-118.
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6) Seguimento: com o início da identificação de fontes de prova e coleta de elementos
de informação acerca da organização criminosa, deve ser desenvolvida uma cobertura técnica
com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica do agente dentro do ambiente
delituoso;
7) Pós-infiltração: consiste no procedimento tático em que se buscam as melhores alternativas para a saída do agente infiltrado do ambiente criminoso. O ideal é que esta fase esteja
associada a um programa de proteção a vítimas e testemunhas, nos moldes da Lei no 9.807/99;
8) Reinserção: o objetivo desta fase é reintegrar o agente à sua vida pré-infiltração, ajudando-o na recuperação de sua verdadeira identidade jumo ao seio familiar e profissional. Como é
provável que o agente tenha permanecido inserido no seio da organização criminosa por muito
tempo, deve haver intenso acompanhamento médico e psicológico.

14.7. Distinção entre o agente infiltrado e o agente provocador (entrapment
doctrine ou teoria da armadilha).
O agente infiltrado tem autorização judicial para se infiltrar em determinada organização
criminosa com o objetivo de colher elementos capaze> de proporcionar seu desmantelamento,
devendo agir precipuamente de maneira passiva, não instigando os demais integrantes do bando
à prática de qualquer ilícito. Logo, se os agentes de policia ou de inteligência têm indícios suficientes da existência de uma organização criminosa e nela se infiltram em busca de informações
que permitam identificar os diversos ilícitos praticados por seus integrantes, não há falar em
crime impossível, porquanto a intenção de delinquir já havia surgido firmemente nos sujeitos
que estão praticando "as infrações penais, por meio de decisão livre e anterior à intervenção do
agente infiltrado.
Consequentemente, na hipótese de as informações prestadas pelo agente infiltrado serem
úteis para a prisão em flagrante de determinados integrantes da organização criminosa, este flagrante esperado será plenamente válido. No entanto, se a autoridade policial que estiver monitorando seu agente infiltrado entender que a prisão em flagrante naquele momento pode se revelar
inoportuna sob o ponto de vista probatório, afigura-se válida a prorrogação daquela medida
para outro momento temporal e espacial mais adequado (ação controlada).
Como se percebe, a depender das circunsriincias do caso concreto, se a infiltração visar
tão somente a identificação de uma situação de Aagrância de modo a permitir a captura de determinados integrantes da organização criminosa, est·~ procedimento investigatório poderá ser
utilizado sem a utilização concomitante da ação controlada (Lei n° 12.850/13, arts. 8° e 9°). No
entanto, se as autoridades responsáveis pela persecução penal entenderem que o flagrante deve
ser postergado para um momento mais oportuno sob o ponto de vista da colheita de provas, é
possível que o procedimento investigatório do agente mfiltrado seja utilizado em conjunto com
a ação controlada (Lei n° 12.850/13, arts. 8° e 9", c/c arts. 10 a 14).
Noutro giro, a atuação do agente provocador (entrapment doctrine ou teoria da armadilha), geralmente realizada sem prévia autorização judicial, caracteri<.a-se pela indução de
alguém à prática de determinado ilícito, sem que esta pessoa tivesse previamente tal propósito,
hipótese na qual se viola o direito fundamental de não se autoacusar e o da amplitude de defesa, comprometidos pelo engano provocado pelo agente infiltrado. Em síntese, como observa a
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doutrina, 167 caracteriza-se, o agente provocador, pela presença dos seguintes elementos: a) efetiva
incitação por parte do agente provocador determinando a vontade delituosa do indivíduo provocado (elemento objetivo); b) vontade de determinar a prática de um crime para possibilitar a
punição de seu autor (elemento subjetivo); c) adoção de medidas de precaução para evitar que o
crime provocado se consume.
Quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à
prática do delito com o objetivo de responsabilizá-lo criminalmente, ao mesmo tempo em que
adota todas as providências para que o delito não se consume, prevalece o entendimento de que
haverá crime impossível, em virtude da ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Nesses casos de
atuação de agente provocador, o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores,
ou da simulação da exterioridade de um crime. Exemplificando, suponha-se que, após prender
o traficante de uma pequena cidade e com ele apreender seu computador pessoal no qual consta
um cronograma de distribuição de drogas, a autoridade policial passe a efetuar ligações aos
usuários, simulando uma venda de droga. Os usuários comparecem, então, ao local marcado,
efetuando o pagamento pela aquisição da droga. Alguns minutos depois, são presos por agentes
policias que se encontravam à paisana, sendo responsabilizados pela prática do crime do art. 28
da Lei n° 11.343/06.
Nesse caso, diante da atuação do agente provocador, estará caracterizado o flagrante preparado, como espécie de crime impossível, em face da ineficácia absoluta dos meios empregados.
Logo, diante da ausência de vontade livre e espontânea dos autores e da ocorrência de crime
impossível (CP, art. 17), a conduta deve ser considerada atípica. Cuidando-se de flagrante preparado, e, por conseguinte, ilegal, pois alguém se vê preso em face de conduta atípica, afigura-se
cabível o relaxamento da prisão pela autoridade judiciária competente (CF, art. 5°, inciso LXV).
Sobre o assunto, confira-se o teor da Súmula n° 145 do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". A leitura
da súmula fornece os dois requisitos do flagrante preparado: preparação e não consumação do
delito. Logo, mesmo que o agente tenha sido induzido à prática do delito, porém operando-se a
consumação do ilícito, haverá crime e a prisão será considerada legal.
Em síntese, para serem válidas em juízo, "as provas colhidas pelo undercover agent devem
derivar de atos preparatórios iniciados espontaneamente pelo investigado, ou devem resultar
de iter criminis por ele percorrido também espontaneamente. Cabe ao Ministério Público provar que não houve instigação e que o crime teria ocorrido mesmo sem a infiltração policial.
Qualquer prova que tenha sido obtida por provocação do agente infiltrado é inadmissível, por
ilicitamente obtida". 168
Não por outro motivo, em caso concreto envolvendo a infiltração de agente policial em
associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, concluiu o STJ que, diante da inexistência
de induzimento à prática delituosa, não seria possível qualquer questionamento em relação à
167

SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado, cit. p. 108-109.
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ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investigação. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto
Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 435-436. Ainda segundo o autor, há provocação quando a conduta do
infiltrado ou do agente encoberto é decisiva para a consumação do crime. Não há provocação quando o dolo
é latente e antecede o induzimento policial, não havendo ardil ou persuasão dos investigadores para viciar a
vontade do suspeito ou fazer surgir a intenção criminosa.
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legalidade da prisão e ulterior condenação pelo crime de tráfico de drogas. Afinal, se as provas
produzidas comprovaram que o acusado, não obstante não estar comercializando a droga no
momento da prisão, portava, juntamente com outros corréus, elevada quantidade de substância
tóxica, caracterizada estaria a traficância e o estado de flagrância, na medida em que a consumação do ilícito em questão já vinha se protraindo no tempo e era preexistente à ação policial. 169

14.7.1. Distinção entre agente infiltrado, informante, denunciante anônimo,
agente de inteligência, colaborador e agente encoberto.
Não se pode confundir o agente infiltrado, conceituado anteriormente, com as seguintes
figuras: 170
a) informante (ou confidente): é aquela pessoa não integrante da polícia judiciária que,
sigilosamente, fornece às autoridades policiais informações privilegiadas acerca das infrações
penais. Ao contrário do agente infiltrado, o informante não é introduzido dissimuladamente no
seio da organização criminosa como um de seus integrantes. Na verdade, o informante detêm
certo conhecimento acerca dos ilícitos praticados pela organização criminosa por conviver no
mesmo ambiente que os integrantes do grupo. Cuida-se, portanto, de pessoa da confiança das
autoridades policiais, que recolhe informações relevantes acerca das práticas delituosas, entregando o resultado da sua observação aos agentes estatais, sob a garantia de confidencialidadc
e com uma expectativa de recebimento de contraprestação material ou imaterial. Em síntese,
enquanto o informante rem que cumprir apenas com a obrigação de entregar informações às
autoridades policiais, sem qualquer atividade de infiltração destinada à investigação de uma
atividade delitiva concreta, o agente infiltrado rem o objetivo precípuo de coletar informações e
identificar fontes de prova objetivando a desarticulação de determinada organização criminosa,
sendo que sua atuação, diversamente do confidente, depende de prévia autorização judicial. Ao
contrário da infiltração de agentes, hoje regulamentada deralhadamenre pela Lei das Organizações Criminosas, submetida a estrito controle judicial com a fixação de limites temporais e
materiais, além de estar sujeira à fiscalização do Ministério Público, não há qualquer regramento
legal acerca do tratamento do informante no ordenamento jurídico pátrio. Por conta dessa fragilidade, e também com o objetivo de preservar sua fonte de informações, as autoridades policiais
dificilmente relatam que o conhecimento de determinada elemento probatório foi levado ao seu
conhecimento a partir de um informante, limitando-se a dizer que o encontro foi casual ou por
conta de uma denúncia anônima;
b) denunciante anônimo: o anonimato, como marco inicial de uma investigação policial
(ou ministerial), não é um fçnômeno contemporâneo, muito menos produto recente da globalização, nem tampouco uma ferramenta voltada exclusivamente à investigação de organizações
169
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STJ, Sª Turma, HC 92.724/SC, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 14/04/2009, DJe 01/06/2009. Em caso concreto envolvendo a infiltração de agente policial para a investigação de tráfico internacional de drogas e associação para
o tráfico, o TRF da 3ª Região também concluiu que o dolo de praticar o tráfico de drogas não foi provocado
nos agentes pelo agente infiltrado, porquanto os criminosos já haviam executado, ao menos, os verbos "expor
a droga à venda", "importar", "transportar" e "trazer consigo 11, situação idônea para se afastar a aplicação da
Súmula nº 145 do STF: TRF3ª Região, 2ª Turma, Apelação Criminal nº 35.261, Rei. Desembargador Cotrim Guimarães, j. 20/10/2009).
Para um amplo estudo acerca do tema, remetemos o leitor à leitura da excelente obra de Flávio Cardoso Pereira
(Agente encubierto como media extraordinario de investigación: perspectivas desde e/ garantismo procesal
penal. Bogotá: Grupo Editoriallbáfíez, 2013).
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criminosas. Na verdade, em virtude da namral desconfiança das pessoas na eficácia dos programas de proteção às vítimas e testemunhas, é muito comum que particulares levem ao conhecimento das autoridades policiais a notícia acerca da prática de determinada infração penal sem
revelar sua verdadeira identidade, geralmecte indicando a localização de fontes de prova. Não se
pode negar a grande importância da no titia cri minis inqualificada no combate à criminalidade.
Porém, não se pode olvidar que a própria Constituição Federal estabelece que é vedado o anonimato, haja vista a necessidade de haver ?arâmetros próprios à responsabilidade cível e penal
(CF, art. 5°, IV). Portanto, de modo a se evitar a prática do denuncismo inescrupuloso, diante
de uma denúncia anônima, antes de determinar a instauração do inquérito policial, incumbe
à autoridade policial verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas; 171
c) agente de inteligência: geralmente a serviço dos interesses de Estado, o agente de inteligência (agente secreto ou espião) promove o trabalho de descobrir e investigar fatos capazes de
colocar em risco não apenas a soberania nacional, mas o próprio Estado democrático de Direito
e a eficiência da prestação de serviços da Administração Pública. Por meio do emprego de técnicas inerentes à inteligência estatal, a tarefa dos agentes secretos é promover a defesa da soberania
de um determinado país, evitando que informações confidenciais ou secretas sejam descobertas,
colocando em risco a segurança, a estabilidade e a defesa de um Estado. Portanto, sua atuação
não está relacionada à investigação criminal, ou seja, à persecução penal, diferenciando-se, nesse
ponto, da figura do agente infiltrado. No Brasil, segundo a Lei n° 9.883/99, considera-se inteligência a atividade que visa à obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora
do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo
decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da s~ciedade e do Estado
(art. 2°). Por sua vez, o art. 3°, além de criar a Agência Brasileira de Inteligência- ABIN -,
órgão da Presidência da República, a colocou na posição de órgão central do Sistema Brasileiro
de Inteligência, com as funções de planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as
atividades de inteligência do País, observadas as disposições da referida Lei. Sem embargo da
importância das atividades de inteligência, as atividades investigatórias inerentes à persecução
penal devem ser exercidas por autoridades policiais, sendo vedada a participação de agentes
estranhos à autoridade policial, sob pena de violação do arr. 144, § 1°, IV, da CF/1988, da Lei
no 9.883/1999, e dos arts. 4o e 157 e parágrafos do CPP. Não por outro motivo, os Tribunais
Superiores vêm considerando que a execução de atos típicos de polícia judiciária como monitoramento eletrônico e telemático, bem como ação controlada, por agentes de órgão de inteligência (v.g., ABIN), sem autorização judicial, acarreta a ilicitude da provas assim obtidas. A título
de exemplo, em habeas corpus referente à operação "Satiagraha", o STJ considerou irregular
a participação de dezenas de funcionários da ABIN e de ex-servidor do SNI em investigação
conduzida pela Polícia Federal, declarando a ilicitude de diversas provas por eles produzidas; 172

d) colaborador: a figura da colabor<.ção premiada foi amplamente estudada por ocasião da
análise dos arts. 4° a 7° da Lei n° 12.850/13. Grosso modo, o colaborador pode ser conceituado como o coautor ou partÍcipe de determinada infração penal que, em troca da concessão de
171

172

Nesse contexto: STF, 1ª Turma, HC 84.827/TO, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 07/08/2007, DJe 147·22/11/2007. Na
mesma linha: STF, 1ª Turma, HC 95.244/PE, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 23/03/2010, DJe 76 29/04/2010; STF, 2ª
Turma, HC 99.490/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, 23.11.2010; STF, 2ª Turma, HC 99.490/SP, Rei. Min. Joaquim
Barbosa, j. 23/11/2010.
STJ, Sª Turma, HC 149.250/SP, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu - Desembargador convocado do TJ/RJ -,
j. 07/06/2011, DJe 05/09/2011.
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determinados prêmios legais, não apenas confessa a prática delituosa, mas umbém fornece às
autoridades policiais (ou ministeriais) informaç.Ses objetivamente eficazes pa.ca a consecução de
um dos objetivos previstos em lei. Não se confunde com o agente infiltrado por não ser membro
da Polícia Judiciária;
e) agente encoberto: há doutrinadores que entendem que não há disticção conceitual entre as figuras do agente infiltrado e do agente encoberto, usando ambas as expressões de modo
indistinto. No entanto, parte da doutrina susteno que a figura do underccver agent funciona
como uma especialização do agente infiltrado, p:Jrquanto tem característi.cas semelhantes, a
exemplo de se tratar de um agente policial, com p~eparação e identidade manipuladas para lhe
permitir uma certa aproximação com atividades c:iminosas. Porém, ao contrário do agente infiltrado, que tem autorização judicial para investipr um fato delituoso determinado, específico, o
agente encoberto atua de modo livre, infiltrando-se de maneira genérica em diversas atividades
delituosas, sem que sua atividade esteja relaci:ma:la, desde o princípio, à investigação de uma
organização criminosa p~edeterminada. Como o agente encoberto presta as informações possíveis que chegarem ao seu conhecimento, func.ona como uma espécie de equivalente policial do
colaborador ou do informante.
'
Art. 11. O requerimEnto do Ministério Público ou a representação do deleg3do de polícia para
a infiltração de agentes conterão a demonstração c a necessidade da medida, o alcance das tarefas
dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas hwestigadas e o local da infiltração.
Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possar;n indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.
§ 1!! As informações quanto à necessidade dê operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo :le 24 (vinte e quatro) horas, após manifestação
do Ministério Público na hipótese de represertação do delegado de polícia, devendo-se adotar as
medidas necessárias p.ara o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.
§ 2!! Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia
do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da
identidade do agente.
§ 3!! Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco imine 1te, a op_eração será
sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata
ciência ao Ministério Público e à autoridade judie ai.

14.8. Procedimento para a infiltração.
Ao contrário da Lei de Drogas, que silencia acerca do assunto- reproduzindo, aliás, o equívoco constante da ant:ga Lei das Organizacões Criminosas-, o legisladcr da Lei n° 12.850/13
teve o cuidado de dispor expressamente acerca do procedimento a ser adotado para a infiltração
de agentes de polícia.
Consoante dispc·sto no art. 10, capu;:, da Lei n° 12.850/13, a infiltração de agentes de
polícia em tarefas de investigação poderá ser solicitada à autoridade judiciária competente por
meio de representação da autoridade policial ou por meio de requerimento do Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito
policial.
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Em relação à autoridade policial, seu pedido só é pertinente durante as investigações criminais. Como o Ministério Público é o titular da ação penal pública e, por conseguinte, o
destinatário final das investigações, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz
competente deverá ouvir o órgão ministerial antes de proferir sua decisão.
Por sua vez, o órgão do Ministério Público pode requerer a infiltração na fase investigatória
e durante o curso da instrução processual. Tendo em conta que a jurisprudência tem admitido
o poder investigatório do Ministério Público, nada impede que uma infiltração de agentes de
polícia seja solicitada no curso de procedimento investigatório criminal presidido pelo próprio
órgão ministerial. Evidentemente, como se trata de procedimento investigatório extremamente
perigoso, parece desarrazoado que o Ministério Público exija a infiltração de agentes de polícia
sem antes verificar se os órgãos especializados dispõem de pessoal capacitado para a tarefa. 173
No tocante à possibilidade de o juiz decretar ex officio a infiltração de agentes durante a
fase investigatória, o art. 10, caput, da Lei n° 12.850/13, deixa entrever que a diligência só poderá ser determinada pelo magistrado competente se houver provocação nesse sentido. Afinal,
a atuação de ofício do magistrado na fase pré-processual representa clara e evidente afronta
ao sistema acusatório, além de violar a garantia da imparcialidade do magistrado. Destoa das
funções do magistrado exercer qualquer atividade de ofício na fase investigatória, sob pena de
auxiliar a acusação na colheita de elementos de informação que irão servir ao titular da ação penal para provocar o próprio exercício da atividade jurisdicional. A iniciativa da infiltração pelo
juiz também representa usurpação à atribuição investigatória do Ministério Público e da Polícia
Judiciária. Graves prejuízos seriam causados à imparcialidade do magistrado, caso se admitisse
que pudesse decretar a medida de ofício ainda na fase investigatória. O que lhe compete - e
desde que seja provocado nesse sentido- é analisar a necessidade da medida, concedendo-a caso
presentes os requisitos acima analisados. 174
Entretanto, uma vez em curso o processo penal, a autoridade judiciária passa a deter poderes inerentes ao próprio exercício da função jurisdicional, razão pela qual, nessa fase, é perfeitamente possível que determine a infiltração de ofício, seja por força do princípio da busca da
verdade, seja pela própria adoção do sistema do livre convencimento motivado. Afinal, visualizando a necessidade da decretação da medida, não se pode privar o magistrado de importante
instrumento para assegurar o melhor acertamento dos fatos delituosos submetidos a julgamento.
O requerimento do Ministério Público (ou a representação da autoridade policial) para a
infiltração de agentes não pode ser apresentado verbalmente, diferenciando-se, nesse ponto, do
procedimento referente à interceptação telefônica (Lei n° 9.296/96, art. 4°, § 1°). Tal requerimento deverá conter:
a) demonstração da necessidade da medida: como visto anteriormente, a infiltração de
agentes deve ser utilizada apenas quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dos elementos informativos ou da prova por outros meios disponíveis menos invasivos;
173

Em sentido semelhante: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nQ
11.343, de 23 de agosto de 2006 -comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 279.

174

O prejuízo à imparcialidade do magistrado que atua ex afficio na fase investigatória é destacado com propriedade por Geraldo Prado: "quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar e isso, em termos de processo
penal condenatório, representa uma inclinação ou tendência perigosamente comprometedora da imparcialidade do julgador" (A conformidade constitucional das Leis Processuais Penais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p. 137).
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b) alcance das tarefas dos agentes: incumbe à autoridade policial e ao Ministério Público
indicar quais tarefas serão possivelmente exercidas pelo agente durante o procedimento de infiltração (v.g., transporte de drogas, ocultação de mercadoria roubada, etc). Conquanto seja um
tema em aberto, a delimitação das condutas e tarefas dos agentes infiltrados deve ser antecipada
ao magistrado na medida do possível, visando lhe dar conhecimento acerca do que se pretende
realizar, permitindo-se, assim, um controle prévio contra eventual abuso de autoridade;

c) nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração, quando possível: a despeito da certeza da existência de uma organização criminosa, nem sempre é possível

precisar com antecedência os nomes (ou apelidos) de seus integrantes c o local da infiltração. De
todo modo, se tais informações forem previamente conhecidas, deverão constar da representação policial ou do requerimento ministerial.
Uma vez deferida a infiltração, sua execução deve ser acompanhada pelo Ministério Público, no papel de titular da ação penal e de órgão de controle externo da atividade policial (CF,
art. 129, I e VII). Destarte, a qualquer tempo, o Ministério Público poderá requisitar relatório
da atividade de infiltração (Lei n° 12.850/13, art. 10, §5°, in fine).

14.8.1. Segredo de justiça.
Ao se referir à autorização judicial da infiltração de agentes, o art. 10, caput, da Lei n°
12.850/13 deixa evidente que se trata de decisão sigilosa. De seu turno, o art. 12, caput, da referida Lei, prevê que o pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter
informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado,
porquanto tais dados serão entregues diretamente ao magistrado. Portanto, a autoridade policial ou o agente ministerial que representam pelo deferimento da medida deverão entregar nas
mãos do juiz competente os dados concretos a respeito da infiltração, declinando fundamentos,
atividades, nome do agente, local de atuação e suspeitos investigados. Essa preocupação com
o sigilo da infiltração também é corroborada pelo novel crime do art. 20 da Lei n° 12.850/13,
que incrimina a conduta daquele que descumprir determinação de sigilo das investigações que
envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes.
O objetivo desse segredo de justiça é evitar que os integrantes da organização criminosa objeto da infiltração tomem conhecimento prévio da realização desse procedimento investigatório,
pois, do contrário, seria totalmente frustrada a eficácia dessa técnica especial de investigação,
além de se pôr em risco a própria integridade física e/ou vida do agente infiltrado. Nesse caso,
não importa se a medida venha a ser autorizada durante as investigações ou durante a instrução
processual penal: o procedimento invçstigatório sempre deve ser levado a efeito sob segredo de
justiça, únic"a forma de se garantir sua utilidade. Trata-se, portanto, de medida cautelar inaudita
altera pars, cuja decretação prescinde de prévia oitiva do(s) investigado(s). De modo a se preservar a própria eficácia da diligência, os investigados (ou acusados) e seus respectivos defensores
não podem tomar conhecimento da circunstância de estar em curso uma infiltração de agentes
de polícia.
Finda a medida, abre-se lugar ao contraditório e à ampla defesa com todos os recursos a ela
inerentes. Portanto, independentemente de a infiltração ter sido decretada durante a fase investigatória ou processual, deve o acusado e seu defensor ter acesso à prova tão logo se considere
que o conhecimento do resultado da diligência não importará em prejuízo ao prosseguimento
das investigações ou do processo, momento em que poderão efetivar o contraditório (diferido)
580
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e o direito à ampla defesa. Em outras palavras, o contraditório será exercido posteriormente
(contraditório diferido), ou seja, quando revelada; as fomes de prova e introduzidas nos autos da
persecução os elementos informativos e as prova; decorrentes da infiltração, ao investigado e a
seu defensor deve ser franqueado o acesso a todos os elementos produzidos, a fim de que possam
impugnar sua validade, exercendo, assim, o direit:l à ampla defesa. Daí dispor o art. 12, § 2°, da
Lei n° 12.850113, que os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serb disponibilizados à defesa, assegurando-se a
preservação da identidade do agente.

É bem verdade que, por força do art. 5°, inciso LXIII, a própria ConS'fituição Federal assegura ao preso 175 a assistência de advogado, o que significa dizer que o profissional da advocacia
deve ter acesso aos autos do inquérito policial, scb pena de se tornar inócua a referida garantia
constitucionaL Esta prerrogativa de acesso aos autos de procedimentos investigatórios também é
assegurada pelo Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/94, art. / 0 , XIV). No entanto, o advogado não
pode ser cientificado com antecedência acerca da execução dessa medida, porquanto o sigilo é
inerente a sua eficácia e à própria proteção da inegridade física do agente infiltrado. É o que se
denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência desse procedimento investigatório.
A própria súmula vinculante n° 14 do Supremo confirma que este acesso do defensor aos autos
da investigação não tem natureza absoluta: "É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já a'oC'.tmentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia juiici:íria, digam respeito ao exercício do direito
de defesà' (nosso grifo). 176

14.9. Sustação da operação.
A preocupação do legislador com a proteção da integridade física (e da própria vida) do
agente infiltrado fica evidenciada diante do dispo>itivo constante do art. 12, § 3°, da Lei n°
12.850/13, que dispõe: "Havendo· indícios segu:os de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisiçãc do l'vfinistério Público ou pelo delegado de
polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público". O art. 14, L por sua vez, confere
expressamente ao agente policial o direito de recusar ou fozer cessm· a atuação infiltrada.
Se o início da infiltração está condicionad:l 1 aquiescência do agente policial e à prévia
autorização judicial, a sustação das operações deYerá ocorrer de imediato, antes mesmo de qualquer requisição do Ministério Público ou do Delegado de Polícia. Afinal, seria no mínimo temerário que se exigisse a continuidade da infiltração a despeito da presença de indícios seguros
de que o agente infiltrado estivesse sofrendo risco iminente. Portanto, após sustar a operação, o
agente policial deverá comunicar o fato ao Delegado de Polícia c ao Ministério Público, a fim de
que o juiz seja cientificado do encerramento da dligência.
175

A doutrina mais aceita é a de que o dispositivo constitucional em destaque se presta para proteger não apenas
quem está preso, como igualmente qualquer pesso< a quem seja imputada a prática de um ilícito criminaL
Pouco importa se o cidadão é suspeito, indiciado, a cu' a do, preso ou mesmo condenado. Em qualquer hipót,ese,
a ele deve ser assegurada a assistência de advogada.

176

No sentido de que advogados não podem ter conhecimento da autorização da infiltração e da ação controlada,
pois, do contrário, tais procedimentos investigatórios estariam fadados ao insucesso, tornando-se inócuas e
até perigosas: MENDRONI. Crime organizado: aspect-Js gerais e mecanismos legais. 2• ed. São Paulo: Editora
Atlas, 2007. p. 60.
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Art.13. O agente que não guardar, em sua atuação, 3 devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.
Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.

14.10. Responsabilidade criminal do agente infiltrado.
A partir do momento em que o agente infiltrado passar a integrar a organização criminosa
como se fosse um de seus membros, é evidente que •JS demais integrantes desse grupo podem
exigir sua contribuição para a execução de certos crimes. Aliás, a depender dJ caso concreto, a
recusa do agente infiltrado em concorrer para essas ?ráticas delituosas pode inclusive levantar
suspeitas acerca de sua verdadeira identidade, colocando em risco não apenas o procedimento
investigatório, como também sua própria integridade física.
Nada dizia a revogada Lei 9.034/95 acerca da responsabilidade criminal do agente infiltrado. A Lei de Drogas, apesar de regulamemar a infiltração de agentes, também silencia acerca
do assunto. Daí a importância da nova Lei das Organizações Criminosas, cujo art. 13 prevê
que o agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da
investigação, responderá pelos excessos praticados.
A despeito da redação genérica do dispositivo legal sob comento, que faz referência à atuação desproporcional do agente com a finalidade da investigação, sem expli:itar melhor o que
poderia ser compree~dido como excesso por ele praticado, parece-nos evidente que o agente infiltrado não poderá ser responsabilizado por quaisquer das infrações penais de que trata o art. 2°
da Lei n° 12.850/13 (v.g., integrar organização crimmosa), nem tampouco associações criminosas (v.g., art. 35 da Lei n° 11.343/06 ou art. 288 do CP). Afinal, o fato de ha·1er prévia autorização judicial para a utilização dessa técnica especial de investigação, permitindo sua infiltração
no seio da organização criminosa, tem o condão de afastar a ilicitude de sua conduta, diante do
estrito cumprimento do dever legal (CP, art. 23, Ill). Nesse semi do, como observa Mendroni, "a
exclusão da antijuridicidade é evidente e inafastável, pois, havendo autorização para a infiltração
do agente, que significa integrar o bando, mas para fins de investigação crioinal, que serve aos
fins dos órgãos de persecução, ele não estaria na verdade integrando a organização criminosa,
mas sim dissimulando a sua integração com a finalidade de coletar informações e melhor viabilizar o seu controle". 177
Na hipótese de o agente ser coagido a praticar outros crimes (v.g., tráfico de drogas, receptação), sob pena de ter sua verdadeira identidade revelada, o ideal é concluir pela inexigibilidade
de conduta diversa, com a consequente exclusão da culpabilidade, desde q.te respeitada a proporcionalidade e mantida a finalidade da investigação. É evidente que, em prol da infiltração do
agente, nada justifica o sacrifício de uma vida. No ~ntanto, se um policial infiltrado, impossibilitado de impedir o pior, se ver obrigado a atirar contra uma pessoa por ter .1ma arma apontada
para sua própria cabeça, não se pode estabelecer um juízo de reprovação sobre sua conduta,
porquanto, no caso concreto, não lhe era possível exigir conduta diversa.
177
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MENDRONI, Marcelo Batlouni. Op. cit. p. 55. Na mesma linha: ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investiga·
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Nesse sentido, o art. 13, parágrafo único, da Lei n° 12.850/13, dispõe expressamente que
"não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da
investigação, quando inexigível conduta diversa". Apesar do caráter dúbio do dispositivo legal,
que, inicialmente, faz referência à não punibilidade do agente infiltrado para, na sequência,
referir-se à inexigibilidade de conduta diversa, preferimos entender que se trata de hipótese de
exclusão da culpabilidade, e não de causa extintiva da punibilidade. 178
Excluindo-se apenas a culpabilidade do injusto penal praticado pelo agente infiltrado, isso
significa dizer que subsiste a tipicidade e ilicitude da conduta, permitindo, por meio da teoria
da acessoriedade limitada, a punição dos demais integrantes da organização criminosa pelas
infrações penais praticadas.
Em sentido diverso, Bitencourt e Busato179 advertem que há de ser feita uma distinção entre
o crime que guarda relação com a própria atividade investigada e o crime paralelo à investigação
que deu ensejo à infiltração de agentes.
Na visão dos autores, se a conduta praticada pelo agente infiltrado disser respeito a crimes
sobre os quais já pairava um juízo de suspeita, estando, portanto, na esfera do previsto pelo projeto de infiltração, o agente estará acobertado por uma excludente da ilicitude, a saber, o estrito
cumprimento do dever legal. Noutro giro, em se tratando de crimes não relacionados à investigação em curso, cuja perpetração se veja o agente infiltrado compelido a cometer como prova de
lealdade em relação à organização criminosa, há de se ficar atento às seguintes hipóteses:
a) em se tratando de conduta praticada pelo agente infiltrado a título de cumplicidade,
enquanto mera contribuição material para a prática de determinado delito, aplica-se o art. 13,
parágrafo único, da Lei n° 12.850/13, com a consequente exclusão da culpabilidade em virtude
de inexigibilidade de conduta diversa;
b) na hipótese de crime praticado em coautoria pelo agente infiltrado, a análise da proporcionalidade da atuação do agente infiltrado à luz da finalidade da investigação há de ser feita em
cada caso concreto, porquanto não é possível fixar uma regra geral a respeito de até que ponto
estará o agente infiltrado autorizado a contribuir em uma repartição de tarefas a respeito da
realização de um crime;
c) cuidando-se de crimes praticados pelo agente infiltrado em autoria direta ou mediara,
revela-se inviável a aplicação de qualquer causa de justificação ou exculpação, já que esta técnica
especial de investigação não pode ser interpretada como fomento à prática de delitos. O agente
deverá, portanto, ser responsabilizado criminalmente pelo delito por ele praticado;
d) por fim, se se tratar de crimes praticados pela organização criminosa em face de provocação o~ instigação por parte do agente infiltrado, também não se revela possível a aplicação de
qualquer causa de justificação ou exculpação. Se o delito provocado pelo agente infiltrado não
guarda nenhuma relação com aquele para o qual foi estabelecida a infiltração, sua atuação não
estará acobertada pela norrria autorizadora do art. 13, parágrafo único, da Lei n° 12.850/13,
178

Há quem entenda que, sob o ponto de vista da dogmática penal, melhor seria concluir que a não punição do
agente infiltrado afasta apenas a punibilidade. Nesse sentido, antes da vigência da Lei no 12.850/13, Alexis
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valendo lembrar, quanto à responsabilização dos ilícitos praticados pela organização criminosa
em virtude da atuação do agente provocador, que "não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação" (Súmula n° 145 do STF).
Art. 14. São direitos do agente:
1- recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;
11 - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 92 da Lei n2
9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;
111- ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário;
IV- não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.

14.11. Mecanismos de proteção ao agente infiltrado.
A Lei n° 11.343/06 silencia acerca dos mecanismos de proteção ao agente infiltrado, vício
este do qual também padecia a revogada Lei 9.034/95. Diante do silêncio da legislação ordinária, a doutrina sempre entendeu ser possível a aplicação subsidiária da Lei de Proteção às Testemunhas (Lei n° 9.807/99). Com o advento da Lei n° 12.850/13, assegura-se melhor proteção ao
agente infiltrado, que passa a gozar de alguns direitos por força de previsão legal expressa. Esses
direitos do agente infiltrado, listados no art. 14 da Lei n° 12.850/13, são muito semelhantes
àqueles outorgados ao colaborador. Logo, de modo a evitarmos repetições desnecessárias, remetemos o leitor aos comentários feitos ao art. 5° da Lei n° 12.850/13.

14.11.1. Oitiva do agente infiltrado como testemunha anônima.
Durante o curso da infiltração, o agente infiltrado deve buscar identificar o maior número
de fontes de prova relacionados aos ilícitos decorrentes da organização criminosa. Ao autorizar a
realização da infiltração, a decisão judicial a que se refere o art. 10, caput, da Lei n° 12.850/13,
deve apontar expressamente quais procedimentos investigatórios podem ser levados a efeito pelo
agente infiltrado, o que, posteriormente, impedirá eventual arguição de ilicitude das provas por
ele produzidas (v.g., provas documentais, apreensões, gravações ambientais, indicação de linhas
telefônicas e de e-mails suscetíveis de interceptação, ou de bens que possam ser objeto de medidas assecuratórias, etc.).
O ideal é que essas fontes de prova identificadas pelo agente infiltrado durante o curso do
procedimento investigatório tornem desnecessária sua oitiva como testemunha durante o curso
do processo. Em outras palavras, ao invés d€ o conhecimento adquirido pelo agente infiltrado
acerca do funcionámento da organização criminosa ser introduzido no processo por meio da
colheita do seu depoimento, as informações por ele prestadas durante o curso da persecução
penal devem se revelar úteis para eventuais apreensões de drogas, localização do produto do
crime, etc. Com efeito, considerando-se o sério risco de morte inerente à revelação da existência
de sua atuação como agente infiltrado, a execução dessa medida deve ser levada adiante sem que
os integrantes da organização criminosa tomem conhecimento da adoção desse procedimento
investigatório, até mesmo para facilitar seu engajamento em posteriores operações policiais do
mesmo tipo.
No entanto, caso seja necessária a oitiva do agente infiltrado como testemunha no curso do
processo judicial, não temos dúvida em afirmar que sua verdadeira identidade deve ser mantida
584

LEIS 12.850/13 E 12.694/12- ORGANIZAÇà::S CRIMINOSAS E JU[ZOS COLEGIADOS

Art. 14

em sigilo. Em síntese, se, porventura, surgir a necessidade de sua oitiva, o agente infiltrado deve
ser ouvido como testemunha anônima. Afinal, não faria sentido guardar o sigilo da operação
durante o curso de sua execução para, após sua conclusão, revelar aos acusados a verdadeira
identidade civil e física do agente infiltrado.
Compreende-se por testemunha anônima aquela cuja identidade verdadeira- compreendendo nome, sobrenome, endereço e demais dados qualificativos- não é divulgada ao acusado e
ao seu defensor técnico. Esse anonimato é determinado para se prevenir ou impedir a prática de
eventuais ilícitos contra as testemunhas (v.g., coação processual, ameaça, lesões corporais, homicídios, etc.), possibilitando, assim, que seu depoimento ocorra sem qualquer constrangimento,
colaborando para o necessário acertamento do fato delituoso. 180
Como observa Diogo Rudge Malan, "tal anonimato testemunhal em regra é acompanhado
do uso de procedimentos judiciários que iopedem o acusado e seu defensor técnico de vislumbrar o semblante da testemunha, e de recurso tecnológicos que distorcem a voz dela durante o
seu depoimento em juízo. Ademais disso, aqueles sistemas probatórios que permitem a produção
de fontes de prova oral anônimas no julgamento também costumam impor restrições quanto às
linhas de questionamento que podem ser utilizadas pelo acusado, ao ensejo da inquirição dessas
fomes, a fim de evitar a identificação delas próprias ou da sua atual residência". 1"
Essas medidas são adotadas com o objetivo de se prevenir a prática de atos ilícitos contra
testemunhas por parte do acusado ou de pessoas a ele associadas, tais como coação processual,
ameaça, lesões corporais, homicídio, etc.
No Brasil, de acordo com a Lei n° 9.807/99, que versa sobre a proteção à vítimas e a
testemunhas ameaçadas, dentre diversas medidas aplicáveis isolada ou cumulativamente em
benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, é possível
a preservação de sua identidade, imagem e dados pessoais (Lei n° 9.807/99, art. 7°, inciso IV).
Essa decretação do anonimato do depoeue deve ser compreendida como uma medida de natureza excepcional, que só deve ser admitida quando houver fundados indícios de ameaças à
integridade física e moral da testemunha. Na verdade, como dispõe a própria Lei n° 9.807/99
(art. 2°, caput), "a proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão
em coma a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade
de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção
da prova".
Aliás, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado
Transnacional (Convenção de Palerma) de 2000, internalizada pelo Decreto n° 5.015/2004. Em
seu art. 24, esse tratado determina que cada Estado-Parte adote medidas para a proteção eficaz
contra atos de violência ou intimidação das testemunhas que depõem sobre infrações previstas
na própria Convenção e de seus familiar~s. Dentre tais medidas protetoras de testemunhas se
incluem aquelas destinadas a "impedir ou restringir a divulgação de informações relativas a sua
identidade e paradeiro" (art. 24, n° 2, albea "a").
Por sua vez, de acordo com o Provimento n° 32/2000, da Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de São Paulo, relativo à proteção de vítimas ou testemunhas de crimes que admitem
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a prisão temporária, caso essas vítimas ou testemunhas sejam coagidas ou ameaçadas em decorrência de seus depoimentos e assim o desejarem. não terão seus dados qualifi:ativos registrados
nos respectivos termos de depoimento, e sim em autos cartorários apartados (art. 3°), aos quais
só poderão ter acesso o Ministério Público e o defensor técnico constituído pelo .:zcusado (art. 5°). 182

14.11.1.1. Oitiva de testemunhas anônimas e direito ao confronto.
O direito ao confronto (em inglês, right of confrontation) é o direito fundamental do
acusado a presenciar e participar da colheita da prova oral contra ele produzida em audiência
pública. 183
Por força do direito ao confronto, entende-se que o acusado tem o direito de confrontar
quaisquer pessoas que prestem declarações tes:emt.:.nhais incriminadoras contra ele, ou seja,
todo o saber testemunhal incriminador passível de valoração pelo juiz deve se~ produzido de forma pública, oral, na presença do julgador e do acusado e submetido à inqui~içáo deste último.
Logo, a declaração de uma determinada testerrcunha não pode ser admitida como elemento de
prova contra o acusado, a não ser que ela tenha sido prestada nas sobreditas ceondições. Portanto,
é irrelevante a qualificação jurídico-formal qu~ o ordenamento jurídico atribua a essa pessoa
(v.g., ofendido, informante, corréu, delator, deciarar:te, testemunha, assistenre da acusação, perito, assisteme técnico, etc.): havendo produção de prova testemunhal contra o acusado, há de se
assegurar a observância do direito ao confronte.
Apesar de não estar previsto expressamente na Constituição Federal, encontra-se consagrado
em diversos tratados internacionais de proteção <.os Direitos Humanos: art. 6°, n° 3, alínea "d", da
Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Convenção
Europeia de Direitos Humanos), art. 14, n° 3, al:nea "e", do Pacto lnternaciond dos Direitos Civis
e Políticos, e art. 8°, n° 2, alínea "f", do Pacto d.~ São José da Costa Rica (Dec. 678/92).
Segundo Oiogo Rudge Malan, 184 o direito ao confronto possui conteúd·) normativo multifacetado, consubstanciando-se no direito fundamental do acusado:
1) à produção da prova testemunhal em audiência pública: essa publicidade atende a
duas finalidades - do ponto de vista do processo em que a prova está sendc colhida (endoprocessual), essa publicidade reduz os riscos de produç~o de declarações sob co:o.ção, além de servir
como incentivo para a veracidade das testemunhas; do ponto de vista extraprocessual, a publicidade assegura a transparência da gestão pro'::>atória judicial, facilitando seu controle social e
contribuindo para uma percepção social respeitosa acerca da legitimidade do aparato judicial.
Sobre o assunto, o art. 204 do CPP prevê que o depoimento será prestado ::>ralmente, valendo
lembrar que, por força da Constituição Federal, deve ser assegurada ampla publicidade aos atos
processuais, pelo menos em regra (art. 93, IX):
182

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1.182/2007, o qual, dentre outras al:erações, propõe acrescentar um art. 12-A à Lei n2 9.807/99, dispondo sobre a possibilidade de ocultação de dados de identidade da
testemunha, durante a tramitação de ação penal condenatória. Essa ocultação ocorreria em casos de coação
ou grave ameaça à vítima ou à testemunha do delito. Nessas hipóteses, prevê o Projeto que o depoimento
dessa testemunha seja prestado por meio de comuricaçãJ telefônica, telemática, rádio ou qualquer outro meio
assemelhado, permitida a distorção da voz para a presen·ação da identificação do inquirido ou por videoconfe- ·
rência ou meio similar, desde que obstada a identificaçã:• do inquirido.
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2) a presenciar a produção da prova testemunhal: da interpretação do art. 217 do CPP,
denota-se que, em regra, a audiência deve ser produzida com a presença do acusado, preservando-se, assim, seu direito de presença, consectário lógico da autodefesa e da ampla defesa. Porém,
não se trata de direito absoluto. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a
verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade
dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu
defensor (CPP, art. 217, caput); 185
3) à produção da prova testemunhal na presença do julgador do mérito da causa: o
juízo de valor sobre a credibilidade do testemunho é formado não só a partir do conteúdo deste
último, como também da observação do comportamento da fonte de prova ao prestá-lo. Daí a
importância da inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal, assegurando que o juiz que presidiu a instrução profira sentença (CPP, art. 399, § 2°);
4) à imposição do compromisso de dizer a verdade às testemunhas: malgrado não
represente uma garantia absoluta de veracidade, a prestação do compromisso desestimula
depoimentos falsos, sobretudo diante da advertência geralmente feita pelo juiz quanto à
sanção penal cominada ao crime de falso testemunho (reclusão, de dois a quatro anos, e
multa). A previsão do compromisso de dizer a verdade consta expressamente do art. 203
do CPP;
5) a conhecer a verdadeira identidade das fontes de prova testemunhal: o conhecimento da qualificação da testemunha é essencial para a efetividade tanto de seu exame cruzado
quanto da argumentação da defesa técnica sobre a credibilidade dessa fonte, ao ensejo da subsequente fase de valoração da prova testemunhal. Assim, só com o conhecimento sobre a real
identidade das testemunhas pode o acusado arguir sua falta de credibilidade, decorrente de uma
série de fatores tais como interesse pessoal em incriminar o acusado, relações de parentesco com
as partes processuais, etc. A propósito desse direito de se conhecer a identidade da testemunha,
o art. 203 do CPP diz que a testemunha será perguntada sobre seu nome, idade, estado, residência, profissão, lugar onde exerce sua atividade, etc. Por sua vez, o art. 205 do CPP também prevê
que, na hipótese de dúvida sobre a identidade da testemunha, deve o juiz proceder à verificação
pelos meios ao seu alcance;
6) a inquirir as fontes de prova testemunhal desfavoráveis, de forma contemporânea

à produção da prova testemunhal: proporciona ao acusado uma oportunidade para questionar a fonte de prova testemunhal desfavorável logo após o seu testemunho ser prestado,
servindo a dois propósitos distintos. Quanto à credibilidade da fonte de prova, seu objetivo é
demonstrar ao. julgador do mérito da causa que ela não é confiável, por qualquer motivo. Por
outro lado, quanto aos fatos narrados, o propósito da inquirição é mitigar os efeitos desfavoráveis do depoimento sobre o julgador, extraindo-se eventuais inconsistências ou contradições
do relato da testemunha, forçando-a a modificar seu relato ou até mesmo admitir a inverdade
de alguma de suas declarações. Ademais, o exame por parte do acusado ainda se presta ao
papel de tentar obter informações favoráveis a ele, não relatadas pela testemunha até então.

185

Como já se pronunciou o Supremo, revela-se lícita a retiradà. dos acusados da sala de audiências com fundamento no art. 217 do CPP se as testemunhas de acusação demonstram temor e receio em depor na presença
dos acusados: STF, H Turma, HC 86.572/PE, Rei. Min. Carlos Britto, j. 06/12/2005, DJ 30/03/2007 p. 76).

587

Art. 14

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

Sobre esse desdobramento do direito ao confronto, o art. 212 do CPP assegura às partes o
direito de formular perguntas diretamente à testemunha;
7) direito do acusado de se comunicar de forma livre, reservada e ininterrupta com o
seu defensor técnico, durante a inquirição das testemunhas: durante o depoimento das testemunhas, podem ser prestadas declarações cuja falsidade ou incorreção só o acusado consegue
detectar. Nesse caso, o acusado deve poder relatar de imediato tais falsidades ou incorreções
ao seu defensor técnico, a fim de que este último tenha tempo hábil para explorá-las, durante
o exame cruzado da testemunha. Esse direito de comunicação do acusado com seu defensor
técnico é decorrência lógica do princípio da ampla defesa (autodefesa), sendo obrigatória sua
observância inclusive em relação aos atos processuais praticados por videoconferência. De fato,
o art. 185, § 5°, do CPP, assegura o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação
entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e
entre este e o preso.

Como se percebe, como o right ofconfrontation abrange, dentre outros, o direito à produção
da prova testemunhal em audiência pública, o direito a presenciar a produção da prova testemunhal e o direito a conhecer a verdadeira identidade das fontes de prova testemunhal, poder-se-ia
objetar que a oitiva do agente infiltrado como testemunha anônima é incompatível com esse
direito. 186 No entanto, não se pode perder de vista que, por força do princípio da proporcionalidade, o direito ao confronto não tem natureza absoluta, podendo sofrer restrições de modo a
se preservar a integridade física ou a própria vida da testemunha cuja identidade não pode ser
revelada. De mais a mais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Logo, a partir do momento em que a testemunha está sendo coagida ou ameaçada, isso significa dizer que o direito
ao confronto está sendo exercido de maneira irregular e abusiva, o que acaba por justificar a
restrição aos dados qualificativos da testemunha anônima.
A restrição à publicidade do ato processual é justificada pelo dever estatal de proteção às
testemunhas, evitando-se que seja potencializado qualquer risco de violência ou intimidação
ao depoente. Como observa Nucci, "se o Estado não tem condições de garantir, totalmente,
a segurança da vítima e das testemunhas que vão depor, é preciso que o magistrado tome tais
providências, valendo-se dos princípios gerais de direito e do ânimo estatal vigente de proteger
as partes envolvidas num processo criminal". 187
Essa hipótese de publicidade restrita não afronta a Constituição Federal. Afinal, é a própria
Carta Magna que autoriza que a lei possa limitar a presença, em determinados aros, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos.em que haja interesse social (CF, art. 93,
IX, ele art. 5°, LX). Na hipótese de testemunhas anônimas, esse interesse social na proteção de
seus dados está consubstanciado pela proteção à integridade física e moral da testemunha e pela
própria realização do jus puniendi.
186

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos já reconheceu (SSTEDH- caso Kotovski e caso Delta) a impossibilidade
de manter secreta a ideptidade do agente infiltrado por privar o acusado de demonstrar o comprometimento
ou descrédito do agente. para servir como testemunha (direito ao confronto), e para que haja entrevista cara a
cara e se permita perguntar sobre pontos determinados do testemunho do agente infiltrado (cross-examination).
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Em todas as hipóteses acima mencionadas de testemunhos anônimos, conquanto haja restrição à presença do acusado, afigura-se obrigatória a presença do defensor quando da produção
da prova testemunhal, devendo-se franquear a ele o acesso aos dados qualificativos da testemunha. Isso porque, de nada adianta assegurar ao de:'ensor a possibilidade de fazer reperguntas às
testemunhas, se o advogado não tem conhecimento de quem é a testemunha. Ora, como poderá
o advogado fazer o exame cruzado, se não tem consciência de quem está prestando o depoimento? Como poderá o advogado aferir o saber testemunhal sem conhecimento de seus dados
pessoais? A nosso juízo, portanto, e de modo a se assegurar o direito à ampla defesa (CF, art.
LV), pensamos que a ocultação da identidade de testemunhas ou vítimas não poderá alcançar o
advogado, o qual ficará responsável pela preservaçáo desses dados.
Em sentido contrário, Bedê Júnior e Senna .;ustentam que, em casos extremos, havendo
provas concretas de ameaça à integridade física e à. própria vida das testemunhas, vítimas e informantes, pode-se restringir o acesso à identidade do depoente até mesmo em relação ao advogado, com base na ponderação de interesses, sobretudo quando os outros meios existentes para
a proteção não se mostrarem eficazes, como o depoimento à distância, a ocultação de endereço,
etc. De acordo com os autores, "em tais situações a proteção em relação aos direitos fundamentais das testemunhas e a própria realização do jus punz"endi terão especial densidade, a justificar
a adoção de medida tão extrema, mormente quando se está diante de crimes de elevadíssima
danosidade social". 188
Em julgado recente acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se favoravelmente à colheita de prova testemunhal com a preservação do sigilo dos dados qualificativos
da testemunha em relação ao acusado, assegurado, todavia, o acesso às informações por parte
do advogado constituído. Na visão do Supremo, a preservação do sigilo quanto à identidade de
uma das testemunhas teria sido adotada devido ao temor de represálias, sendo que sua qualificação foi anotada fora dos autos com acesso restrito aos juízes de direito, promotores de justiça
e advogados constituídos e nomeados. Reputou-se legítima a providência adotada pelo magistrado com base nas medidas de proteção à testemunha previstas na Lei n° 9.807/99. Devido ao
incremento da criminalidade violenta e organizada, o legislador passou a instrumentalizar o juiz
em medidas e providências tendentes a, simultaneamente, permitir a prática dos atos processuais e assegurar a integridade físico-mental e a vida das pessoas das testemunhas e de coautores
ou partícipes que se oferecem para fazer a delação premiada. 189
De todo modo, caso seja necessária a oitiva do agente infiltrado como resremunha anônima, sua oitiva deve ser feira no limiar do processo penal. Com efeito, por força do parágrafo
único do art. 19-A d:o. Lei n° 9.807/99, incluído pela Lei n° 12.483/11, qualquer que seja o rito
processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas
incluídas nos programas de proteção previstos na referida Lei, devendo justificar a eventual
impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria
para a instrução criminal.
188

Op. cit. p. 342. No mesmo sentido: MENDRONI, Marcelo. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos
legais. 2• ed. São Pa Jlo: Editora Atlas, 2007. p. 98.

189

STF, 2• Turma, HC 90.321/SP, Rei. Min. Ellen Gracle, DJe 182 25/09/2008.
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SEÇÃO IV
DO ACESSO A REGISTROS, DADOS CADASTRAIS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de
autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a
qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas,
instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

15. ACESSO A DADOS CADASTRAIS DOS INVESTIGADOS.
Nos mesmos moldes que o art. 17-B da Lei n° 9.613/98, acrescido pela Lei n° 12.683112, de
modo a conferir maior mobilidade às investigações, o art. 15 da Lei n° 12.850/13 prevê a possibilidade de a autoridade policial e o Ministério Público terem acesso aos dados cadastrais do investigado, independentemente de prévia autorização judicial. Logo, partindo-se de um indivíduo determinado- note-se que a lei t1.la em dados cadastrais do investigado-, Polícia e Ministério Público
poderão ter acesso a seus dados cadastrais para possibilitar sua correta qualificação e localização.
Certamente, haverá quem diga que o dispositivo é flagrantemente inconstitucional. Preferimos, no entanto, entender que esses dados cadastrais não estão protegidos pela garantia constitucional da intimidade (CF, art. 5°, X). Afinal, se empresas de concessão de crédito ou mesmo
pessoas jurídicas que assinam determinados serviços a elas disponibilizados têm fácil acesso
aos dados cadastrais de clientes ou potenciais clientes, não se pode negar este mesmo acesso às
autoridades públicas, independentemente de prévia autorização judicial.
Como observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior, deve se partir da premissa de que a inviolabilidade dos dados referentes à vida privada só tem pertinência para aqueles associados aos
elementos identificadores usados nas relações de convivência, as quais só dizem respeito aos
conviventes. Nas palavras do autor, "os elementos de identificação só são protegidos quando
compõem relação de convivência privadas: a proteção é para elas, não para eles. Em consequência, simples cadastros de elementos identificadores (nome, endereço, RG, filiação, etc.), não
são protegidos". 190
A propósito, há precedentes do STJ no sentido de que a simples titularidade e o endereço
do computador do qual partiu o escrito criminoso não estão resguardados pelo sigilo de que
cuida o inciso XII do artigo 5° da Constituição da República, nem tampouco pelo direito à
intimidade prescrito no inciso X, que não é absoluto. 191
190 Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função ftscolizadoro do Estado. Revista da Faculdade de
Direito. São Paulo: USP, vol. 88, 1993, p. 449. Referindo-se ao art. 17-B da Lei nº 9.613/98, Vladimir Aras observa
que o dispositivo é plenamente constitucional, porquanto não funciona como devassa da vida privada do cidadão, mas mera ferramenta de identificação e localização de suspeitos, a partir de números telefônicos, de
identificação civil ou números IP, e vice-versa, não se confundindo com a interceptação de comunicações telefônicas, nem tampouco com a quebra de sigilo bancário.
191
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STJ, 6• Turma, HC 83.338/DF, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 29/09/2009, DJe 26/10/2009. Em outro julgado,
a 6• Turma do STJ concluiu que a decisão que autoriza a quebra dos dados cadastrais de certa linha telefônica,
com o fito de saber quem é seu titular, não importa quebra do sigilo das telecomunicações: STJ, 6• Turma,
HC 190.917/SP, Rei. Min. Celso Limongi- Desembargador convocado do TJ/SP -, j. 15/03/2011, DJe 28/03/2011.
No sentido de que o disposto no art. se, XII, da Constituição Federal não impede o acesso aos dados em si,
ou seja, o objeto protegido no direito à inviolabilidade do sigilo não são os dados em si, mas tão somente
a comunicação desses dados: STJ, 6• Turma, HC 128.466/PR, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/03/2013,
DJe 19/03/2013.
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Portanto, independentemente de prévia autorização judicial, é possível que a Polícia e o
Ministério Público tenham acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado contendo
as seguintes informações: a) qualificação pessoal: é composta pelo nome, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e número
de registro no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal; b) filiação: consiste na indicação
do nome do pai e da mãe; c) endereço: local de residência e de trabalho.
Este acesso é exclusivo aos dados cadastrais que informam qualificação pessoal, filiação e
endereço. Nada mais. Para que o Delegado de Polícia e o Ministério Público tenham acesso a esses dados, impõe-se a indispensável existência de procedimento investigatório em andamento, a
legitimar a medida sob comento. Além disso, as entidades que têm a obrigação de fornecer esses
dados são apenas aquelas listadas no art. 15: Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições
financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.
Especificamente em relação às informações prestadas pelas empresas telefônicas, esses dados cadastrais não podem fazer referência à data de início e fim de utilização da linha telefônica,
números para os quais foram efetuadas (ou recebidas) ligações, data, hora e tempo da duração
das ligações feitas e recebidas, nem tampouco informações relativas à estação radiobase (ERB)
em que se conectou o aparelho para a realização de determinada ligação. 192 Nesse caso, será
necessária prévia autorização judicial. 193
Na mesma linha, no tocante às instituições financeiras e administradoras de cartão de
crédito, o acesso estará restrito aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação
e endereços utilizados para abertura de contas correntes, aplicações financeiras ou solicitações
de cartões de créditos. Devem ser excluídas, portanto, eventuais informações quanto à data de
abertura da conta corrente, operações com cartão de crédito, listagem das contas corrente de origem e de destino de operações financeiras, aplicações em fundos de investimentos, transferência
de moeda e outros valores para o exterior, etc. Como esses dados estão protegidos pelo sigilo
bancário de que trata a Lei Complementar n° 105/01 (art. 5°,§ 1°), o acesso a tais informações
depende, em regra, de prévia autorização judicial.
Nesse contexto, como já se pronunciou a 6• Turma do STJ, "a quebra do sigilo bancário
para investigação criminal deve ser necessariamente submetida à avaliação do magistrado competente, a quem cabe motivar concretamente seu decisum, em observância aos artigos 5°, XII
e 93, IX, da Carta Magna. Não cabe à Receita Federal, órgão interessado no processo administrativo tributário e sem competência constitucional específica, fornecer dados obtidos mediante
requisição direta às instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, para fins penais.
É nula a sentença penal condenatória com base em prova obtida mediante quebra do sigilo
192

Por meio da estação radiobase (ERB), é possível saber a localização aproximada de qualquer aparelho celular e,
consequentemente, de seu usuário. A grosso modo-, as ERB's são as antenas ou estações fixas utilizadas pelos
aparelhos móveis para se comunicar. Utilizando seus dados, é possível saber o local aproximado de onde foi
feita a ligação. Ademais, muitos celulares possuem GPS, o que permite encontrá-los em determinado momento
ou saber, posteriormente, por onde seus proprietários estiveram.

193

Com entendimento semelhante: BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro:
aspectos penais e processuais penais- comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 355. Segundo os autores, no que diz respeito aos provedores de
internet, estarão protegidos pela intimidade e, portanto, condicionadas à prévia autorização judicial, as senhas
de acesso utilizadas, os sites visitados, os IPS com que se deu determinada conexão, o conteúdo dos e-mails e
informações sobre com quem há trocas de mensagens eletrônicas, as datas e horas de tais mensagens etc.
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bancário sem autorização judicial, devendo outra ser lançada, com base no suporte probatório
eventualmente remanescente". 194
Embora inserido na nova Lei das Organizações Criminosas e na Lei de Lavagem de Capitais, este dispositivo pode ser invocado para a apuração de qualquer delito. Não teve o legislador
a intenção de limitar seu escopo à lavagem de capitais ou às infrações penais praticadas por
organizações criminosas e nem teria razão para fazê-lo.
.
De modo a conferir maior eficácia ao acesso aos dados cadastrais do investigado pela Polícia e pelo Ministério Público, independentemente de prévia autorização judicial, o art. 21,
caput, da Lei n° 12.850/13 passou a tipificar a conduta de recusar ou omitir dados cadastrais,
registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de
polícia, no curso de investigação ou do processo, a ela cominando a pena de reclusão, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa, valendo ressaltar que também passou a ser crime o uso indevido
dessas informações cadastrais.
Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto
e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de
reservas e registro de viagens.

16. ACESSO AOS BANCOS DE DADOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE.
Com o objetivo de obter elementos acerca da localização de integrante de organização criminosa, ou até mesmo das cidades, estados e países por ele frequentados durante determinado
período de tempo, é indispensável que as autoridades incumbidas da persecução penal tenham
à disposição mecanismos ágeis capazes de fornecer informações acerca da sua movimentação.
Daí dispor o art. 16 que as empresas de transporte devem franquear, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos
bancos de dados de reservas e registros de viagens. Como o dispositivo não faz qualquer referência à espécie de transporte, o preceito abrange todo e qualquer tipo de transporte, seja ele aéreo
ou terrestre, de passageiros ou de cargas.
Nos mesmos moldes do dispositivo constante do art. 15, como o art. 16 faz referência ao
acesso direto e permanente, o ideal é concluir que o Ministério Público e o Delegado de Polícia
não necessitam de prévia autorização judicial para ter acesso aos bancos de dados de reservas e
registros de viagens.
Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos,

à disposição das autoridades mencionadas flO art. 15, registros de identificação dos números dos
terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

194 STJ, 6ª Turma, REsp 1.201.442/RJ, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13/08/2013, DJe 22/08/2013.
Também há precedente do Plenário do Supremo no sentido de que conflita com o art. SQ, XII, da CF, a existência
de norma legal atribuindo à Receita Federal- parte na relação jurídico-tributária- o afastamento do sigilo de
dados relativos ao contribuinte sem prévia autorização judicial: STF, Pleno, RE 389.808/PR, Rei. Min. Marco
Aurélio, j. 15/12/2010, DJe 86 09/05/2011.
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17. MANUTENÇÃO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS.
Consoante disposto no art. 17 da nova L~i de Organizações Criminosas, as concessionárias
de telefonia fixa ou móvel deverão manter, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades
mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de
destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.
O nível de tangenciamento da privacidade e da intimidade inserido nesta nova regra de
investigação deverá suscitar controvérsias. AJinal, diversamente do art. 15 da Lei n° 12.850/13,
que prevê apenas o acesso aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a
qualificação pessoal, a filiação e o endereço, o art. 17 da nova Lei de Organizações Criminosas
faz referência aos registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino
das ligações telefônicas.
A nosso ver, se o dispositivo for interpretado no sentido de que o Delegado de Polícia e o
Ministério Público poderão ter acesso aos registros de identificação das ligações telefônicas do
investigado independentemente de prévia autorização judicial, outro caminho não há senão
o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo, porquanto tais informações fazem
parte da vida privada e da intimidade das pessoas.
No entanto, não parece ser esta a melhor interpretação a ser feita do art. 17. Explica-se:
quando o dispositivo diz que as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do Delegado de Polícia e do Ministério Público, os registros
de identificação das ligações telefônicas, fica a impressão de que este acesso poderia ocorrer
independentemente de prévia autorização judicial. Todavia, fosse esta a intenção do legislador,
o acesso ao registro das ligações telefônicas independentemente de prévia autorização judicial já
teria sido inserido no bojo do art. 15, sem que houvesse a necessidade de tratar da matéria em
outro dispositivo legal.
Por isso, buscando uma interpretação conforme à Constituição, preferimos concluir que
o art. 17 é perfeitamente constitucional, :onquanto o acesso a tais informações seja feito com
prévia autorização judicial. Trata-se, na verdade, de norma direcionada às concessionárias de telefonia fixa ou móvel, que, doravante, são obrigadas a preservar os registros de identificação das
ligações telefônicas pelo prazo mínimo d~ 5 (cinco) anos, permitindo a utilização dessas informações pela Polícia e pelo Ministério Público, desde que mediante prévia autorização judicial.
SEÇÃO V
DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA OBTENÇÃO DA PROVA

Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização
por escrito:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa ..

18. DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NO
COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
Em sua Seção V, que abrange os arts. 18, 19, 20 e 21, a Lei n° 12.850/13 introduz 4 (quatro)
novos tipos penais incriminadores na legislação brasileira, sendo que o bem jurídico por eles tutelado é a Administração da Justiça em seu sentido amplo, abrangendo tudo o que a ela se refere,
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inclusive a fase preliminar de investigações, visando a atingir os fins que lhes são inerentes, e
não apenas à atividade jurisdicional. Por consequência, a ação penal é pública incondicionada.
Se se trata de crime contra a Administração da Justiça, a competência para o processo e
julgamento dessas infrações penais está diretamente relacionada à justiça competente para o
julgamento das infrações penais que figurem como objeto da investigação (ou da prova). Explica-se: se uma infiltração policial for determinada por um juiz federal para a investigação de
organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, eventual descumprimento de determinação do sigilo das investigações poderá tipificar o crime do art. 20 da Lei n°
12.850/13. Como a infiltração policial foi determinada pela Justiça Federal, integrante do Poder
Judiciário da União, não há como negar que a violação desse sigilo atenta contra os interesses
da União. Por consequência, o crime do art. 2C também deverá ser processado e julgado pela
Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.

18.1. Revelação de identidade de colaborador.
Ao tratarmos da colaboração premiada, vioos que a Lei n° 12.850/13 conferiu ao colaborador diversos direitos, desta;;ando-se, dentre eles, o de ter seu nome, qualificação, imagem e
demais informações pessoais preservados, e o de não ter sua identidade revelada pelos meios de
comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito (art. 5°,
incisos li e V). Com o objetivo de resguardar tais direitos, o art. 18 da Lei no 12.850/13 passa
a tipificar a conduta de "revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia
autorização por escrito".
Estranhamente, o art. ~8 incrimina a revelação da identidade exclusivamente do colaborador, sem fazer qualquer referência ao agente infiltrado, que também tem o direito de não ter
sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua
prévia autorização por escrito (art. 14, IV). Logo, se a identidade revelada disser respeito ao
agente infiltrado, não restará tipificado o crime do art. 18 da Lei n° 12.850/13. No enranro, não
se pode negar que a revelação de tais informações sigilosas pode vir a caracterizar o crime do
art. 20 da Lei n° 12.850/13.
São 3 (três) as condutas incriminadas pelo novel tipo penal: a) Revelar a identidade:
consiste em descobrir, dar conhecimento de a_go a terceiro. Esta conduta deve recair sobre a
identidade do colaborador, ou seja, informes pessoais que servem para individualizá-lo, tais
como nome, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, número
de carteira de identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal;
b) Fotografar: significa reproduzir a imagem do colaborador em formato digital ou eletrônico;
c) Filmar: consiste em registrar a movimentacáo do colaborador em película, base digital ou
formato eletrônico.
Em todas as hipóteses, a conduta deve ser praticada sem prévia autorização por escrito do
colaborador. Como o dissenso do colaborador está inserido na própria redação do tipo penal
incriminador, seu consentimento terá o condão de afastar a própria tipicidade da conduta.
Trata-se de crime comum, 195 já que qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do
delito. O sujeito passivo é o Estado e, mediatamente, o colaborador, cuja idem idade foi revelada.
195
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Em sentido diverso, Bitencourt e Busato sustenta "TI que se trata de crime próprio. Segundo os autores (op.
cit. p. 196), somente podem ser sujeitos ativos desse crime as autoridades que participam do acordo de
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O crime é punido exclusivamente a título de dolo (direto ou eventual), não constando a punição da modalidade culposa. Não consta do tipo penal incriminador qualquer especial fim de agir.
Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração
penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização
criminosa que sabe inverídicas:

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

18.2. Colaboração caluniosa e fraudulenta.
São duas as condutas delituosas incriminadas pelo dispositivo sob comento:

a) imputar falsamente a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente: imputar significa atribuir a alguém a autoria (ou participação) de determinada infração penal (crime ou contravenção). Esta imputação deve ser falsa (não autêntica): a falsidade estará presente
quando o fato imputado jamais tiver ocorrido ou quando, a despeito de real o acontecimento,
não fora o imputado seu verdadeiro autor. Por isso, se as informações reveladas pelo colaborador
resultarem na efetiva identificação dos demais coautores e p~utícipes da organização criminosa
(art. 4°, I), a veracidade da imputação terá o condão de afastar a tipicidade da conduta;
b) revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas: revelar consiste em divulgar, fazer revelação, denunciar, delatar. Para a caracterização do
delito, estas informações sobre a estrutura de organização criminosa (Lei n° 12.850/13, art. 1°,
§ 1°) devem ser falsas, inverídicas. O objetivo do legislador é evitar que estas falsas informações
confundam o trabalho das autoridades responsáveis pela persecução penal, já que o procedimento investigatório em andamento poderia ter seu curso regular desviado para a apuração de
ilícitos inexistentes.

Em se tratando de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, se o agente praticar as
duas condutas delituosas num mesmo contexto fático, deverá responder por crime único (princípio da alternatividade).
Como o tipo penal faz referência à falsa imputação e à revelação de informações inverídicas sob pretexto de colaboração com a Justiça, conclui-se que estamos diante de crime de
mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível, pois tais condutas somente podem
ser praticadas pessoalmente pelo colaborador, que não pode delegar sua execução a terceiros.
Quanto ao concurso de agentes, apesar de os crimes de mão própria não admitirem a coautoria,
admite-se a participação em suas três modalidades (induzimento, instigação e auxílio). Logo,
como a assistência de defensor é indispensável durante a negociação, confirmação e execução
da ·colaboração premiada (ar~. 4°, § 15), é perfeitamente possível que o advogado responda pelo
crime do art. 19 como partÍcipe.
Na medida em que se trata de crime contra a Administração da Justiça, o sujeito passivo
é o Estado e, mediatamente, na primeira parte do dispositivo, o terceiro inocente a quem foi
falsamente imputada a prática de determinada infração penal.
colaboração premiada, bem como o respectivo defensor. São essas pessoas que têm ciência oficial dos termos
do acordo e, por consequência, o dever de sigilo. Além disso, por expressa disposição do inciso V do art. 52, os
meios de comunicação também podem ser sujeitos ativos desse delito.
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O crime é punido exclusivamente a título de dolo direto, pois o tipo penal utiliza a expressão "que sabe ser inocente" e "que sabe inverídicas". É indispensável o efetivo conhecimento do
suposto colaborador acerca da inocência da pessoa que teve contra si atribuída uma infração
penal ou da falsidade das informações por ele reveladas acerca da estrutura da organização criminosa. Por isso, eventual dúvida sobre a responsabilidade penal da pessoa no tocante à infração
penal que lhe é imputada, ou quanto à veracidade das informações sobre a estrutura da organização criminosa, indicam a presença de dolo eventual, afastando a tipificação deste crime. O
crime do art. 19 é incompatível com a modalidade culposa.
Ao contrário do crime de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do CP, que se consuma apenas quando o agente dá causa à instauração de investigação policial, processo judicial,
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, o crime do art. 19 da Lei n° 12.850/13 consuma-se com a simples imputação falsa de
infração penal a terceiro inocente, ou com a revelação de informações inverídicas acerca da
estrutura de organização criminosa, sendo dispensável, pois, quanto à imputação falsa, a instauração de qualquer procedimento investigatório, o que se justifica pelo fato de o colaborador
já estar envolvido em determinada investigação criminal.
Certamente, haverá quem diga que a persecução penal em relação ao crime do art. 19 da
Lei n° 12.850/13 somente poderá ter início após a conclusão do processo criminal instaurado
contra o colaborador, quando, enfim, haverá certeza da falsidade das imputações por ele formuladas, funcionando, pois, como verdadeira questão prejudicial. 196 Não nos parece ser este o
melhor entendimento. A uma porque, em seus arts. 92 e 93, o Código de Processo Penal autoriza o reconhecimento da prejudicialidade e consequente suspensão do processo apenas quando
se tratar de questões prejudiciais heterogêneas, ou seja, questões referentes a outros ramos do
direito (v.g., direito civil, empresarial, tributário, etc.). Como o reconhecimento da falsidade da
imputação do colaborador diz respeito ao Direito Penal, cuida-se de questão prejudicial homogênea, logo, passível de apreciação pelo próprio juiz criminal, independentemente da decisão
definitiva do processo instaurado contra o pretenso colaborador.
Também é provável que surjam questionamentos quanto à compatibilidade deste novo tipo
penal incriminador à luz do princípio que veda a autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece não haver qualquer incongruência. Em
primeiro lugar porque o direito ao silêncio não tem natureza absoluta. Não por outro motivo,
o Supremo vem entendendo que o direito à não autoincriminação não abrange o direito de
falsea~ a verdade quanto à identidade pessoal. Logo, tipifica o crime de falsa identidade o fato
de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objet-ivo de esconder seus maus
antecedemes. m
196

Nesse sentido: NUCCI. Organização criminosa. Op. cit. p. 91.

197

STF, 2ª Turma, HC 72.377/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 30/06/1995 p. 271. Etambém: STF, 1ª Turma, RE 561.704,
Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 64 02/04/2009. O STJ tinha entendimento em sentido contrario: STJ, 6ª
Turma, HC 97.857/SP, Rei. Min. Og Ferna'ndes, Dje 10/11/2008. Porém, acabou alterando seu entendimento
a partir da decisão proferida pelo Supremo no RE 640.139 (STF, Pleno, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2011,
DJe 198 13/10/2011), no qual o Supremo concluiu que o princípio constitucional da ampla defesa não alcança
aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Sinalizando a mudança do entendimento do STJ:
STJ, Sª Turma, HC 1Sl.866/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 01/12/2011, DJe 13/12/2011.
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Por mais que não seja exigível do investigado (ou acusado) a obrigação de dizer a verdade,
já que o crime de perjúrio não é tipificado pelo ordenamento jurídico pátrio, daí não se pode
concluir que o direito de não produzir prova contra si mesmo confira a toda e qualquer pessoa o
direito de falsamente incriminar terceiros sabidamente inocentes. Logo, se o investigado imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa
que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a est~utura de organização criminosa que
sabe inverídicas, deverá responder normalmente pelo crime do art. 19 da Lei n° 12.850/13, sem
que possa sustentar que assim agiu acobertado pelo nem o tenerur se detegere, já que o direito de
não produzir prova contra si mesmo esgota-se na proteção do réu, não servindo de suporte para
que possa cometer outros delitos. 198

ea

Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada
de àgentes:

infil~ração

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

18.3. Quebra de sigilo das investigações.
Cuida-se de norma especial em relação ao crime de violação de sigilo funcional previsto
no art. 325 do Código Penal. Logo, se o agente revelar fato de que tem ciência em razão do
cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, e se esses dados sigilosos
versarem sobre investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes, o crime
do art. 20 da Lei n° 12.850/13 deverá prevalecer sobre a figura delituosa do art. 325 do CP com
fundamento no princípio da especialidade.
Descumprir consiste em deixar de seguir uma determinação, que, neste caso, diz respeito à
necessária proteção do sigilo inerente à execução da ação controlada e da infiltração de agentes.
Para a caracterização desse descu~primento, é de todo irrelevante se as informações sigilosas
foram repassadas a outro funcionário público que não tinha acesso a tais dados, ou a um particular estranho à Administração Pública.

Este sigilo das investigações de ilícitos decorrentes de organizações criminosas pode ser
determinado pelo próprio magistrado, na hipótese do art. 23 da Lei n° 12.850/13, ou por força
de lei (ex lege}, leia-se, quando há um dispositivo legal expresso determinando a preservação
do sigilo, a exemplo do que ocorre com a distribuição sigilosa do pedido de infiltração (art. 12,
caput}, ou com a distribuição sigilosa da comunicação do retardamento da intervenção policial
ou administrativa (art. 8°, § 1°).
Estranhamente, o tipo penal do art. 20 incrimina a conduta de descumprir determinação
de sigilo das investigações que envolvam exclusivamente a açáo controlada e a infiltração de
agentes. Por conseguinte, se houver o descumprimento de determinação de sigilo das investigações que envolvam a colaboração premiada- o art. 7°, caput, da Lei n° 12.850/13, dispõe que
o pedido de homologação do acordo de colaboração premiada será sigilosamente distribuído -,
não haverá perfeita subsunção ao tipo penal do art. 20 :la Lei n° 12.850/13. Nesse caso, restará
198

Com entendimento semelhante, porém sem fazer referência ao novel crime do art. 19 da Lei n2 12.850/13:
BEDÊ JÚNIOR, América; SENNA, Gustavo. Princfpios do processo penal: entre o garantismo e a efetividade da
sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 38.
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como soldado de reserva o crime de violação de sigilo funcional previsto no art. 325 do CP
("Revelar fato de.que tem ciência.em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação).
Por mais que o dever de sigilo possa perdurar dura::1.te todo o curso da persecução penal,
isto é, durante a fase preliminar de investigações e no curso do processo de conhecimento,
diante da redação expressa do tipo penal do art. 20 da Lei n° 12.850/13, tal crime restará caracterizado apenas quando houver o descumprimento de determinação de sigilo das investigações, e
não do processo. Portanto, o indevido descumprimento de sigilo determinado durante o curso
do processo penal pode tipificar o crime do art. 325 do CP.
Pode figurar como sujeito ativo deste delito apenas o funcionário público que tenha atribuição para atuar na persecução penal de ilícitos decorrentes de organizações criminosas, e
desde que a manutenção do sigilo seja inerente ao seu cargo, emprego ou função. Trata-se, portanto, de crime próprio. Espécie de crime contra a Adrr:inistração da Justiça, o sujeito passivo
é o Estado.
O crime é punido exclusivamente a título dolosc (dolo direto ou eventual), não sendo
admissível a punição da modalidade culposa. Não há exigência de nenhum elemento subjetivo
especial do injusto, nem mesmo a finalidade de obter qualquer vantagem com a revelação, que,
se existir, poderá caracterizar outro crime, como, por exemplo, corrupção passiva ou concussão.
Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas
pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:

Pena- reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de for'Tla indevida, se apossa, propala, divulga

ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

..

18.4. Sonegação de informações requisitadas.
São duas as condutas delituosas do art. 21, caput, da Lei n° 12.850/13, a saber: a) recusar:
consiste em não aceitar, negar-se a cumprir, in casu, requisição do Juiz, do Ministério Público ou
do Delegado de Polícia; b) omitir: deixar de mencionar, de dizer ou de escrever, ou seja, o agente
tinha conhecimento de dados cadastrais, registros, documentos e informações, mas deixou de
fazer menção a esses dados ao prestar informações a el<' requisitadas. Por força do princípio da
alternatividade, se ambas as condutas forem praticadas em um mesmo contexto fático, o agente
deverá responder por crime único.
Punido exclusivamente a título de dolo (direto ou eventual), o sujeito ativo deste crime
pode ser qualquer pessoa a quem for dirigida a requisição. Como se trata de crime contra a Administração da Justiça, o sujeito passivo é o Estado.
Cuida-se de norma especial em relação ao crime de desobediência previsto no art. 330 do
CP. Noutro giro, o crime do art. 21 da Lei n° 12.850/13 não se confunde com o crime do art. 10
da Lei n° 7.347/85. Enquanto aquela figura delituosa tem por objeto a recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo Juiz, Ministério Público
ou Delegado de Polícia, no curso de investigação ou de processo criminal, este tipifica a recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados exclusivamente pelo Ministério Público.
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Exclusivamente em relação ao Ministério Público ou Delegado de Polícia, o crime do
art. 21 da Lei n° 12.850/13 restará caracterizado apenas quando se tratar de requisição LegaL, ou
seja, quando se tratar de requisição passível de cumprimento independentemente de prévia autorização judicial. Logo, se o art. 15 da Lei no 12.850/13 assegura que tais autoridades terão acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço, eventual recusa ou omissão
de tais informes poderá caracterizar o crime do art. 21 da Lei n° 12.850/13. No entanto, em se
tratando de requisição manifestamente ilegal- a título de exemplo, suponha-se que o Delegado
de Polícia requisite, de per si, a quebra do sigilo de dados bancários e financeiros de determinado
investigado- é evidente que a recusa é legítima, o que afasta qualquer juízo de tipicidade.
O parágrafo único do art. 21 também incrimina outras condutas: a) apossar: significa
tomar posse de alguma coisa, in casu, dos dados cadastrais de que trata a Lei n° 12.850/13; b)
propalar: consiste em divulgar, espalhar; c) divulgar: tornar conhecido, di fundir; d) fazer uso:
consiste em utilizar os dados cadastrais do investigado para determinada finalidade. A expressão
de forma indevida constante do tipo penal sob comento denota que todas as condutas devem ser
praticadas em desacordo com a finalidade precípua para a qual a Lei n° 12.850/13 introduziu o
acesso a esses dados, qual seja, a de permitir a identificação de fontes de provas e a colheita de
elementos de informação referentes a ilícitos decorrentes de organizações criminosas.
CAPfTULO 111
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penai.s con~xas serão apurados mediante
procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 194i 1Códigc;> de
.
Processo Penal), observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

em

Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada
pra~o razoáve!, o qual ~ão pÓderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estivér preso, prorrogáveis em até igual períoâd( por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato
proc,rastinatório atribuível ao réu.

19. PROCEDIMENTO ADEQUADO.
Com a entrada em vigor da Lei n° 11.719 em 22 de agosto de 2008, houve alteração da forma de classificação do procedimento comum. Se, antes, a classificação do procedimento comum
levava em consideração a natureza da pena (v.g., reclusão ou detenção), hoje se leva em coma a
quantidade de pena cominada em abstrato ao delito, independentemente de sua natureza.
De acordo com o art. 394, § 1°, do CPP, o procedimento comum será:
I - ()rdinário: quando tiver pbr objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

li- sumário: quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) e superior a 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade;
III - sumaríssimo: para as infrações penais de menor potencial ofensivo, assim compreendidas as contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a 02 (dois) anos,
cumulada ou não com multa, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra
a mulher. Cuida-se do procedimento destinado à apuração das infrações penais de competência
dos Juizados Especiais Criminais, consoante disposto no art. 61 da Lei n° 9.099/95.
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Portanto, se determinada infração penal não estiver sujeita a algum procedimento especial,
seu procedimento será o comum ordinário, sumário ou sumaríssimo, a depender do quantum
de pena cominado ao delito. Por exemplo, se se tratar do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput), cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o procedimento será o comum ordinário. Na hipótese do crime de homicídio culposo previsto no art. 121, § 3°, do CP,
cuja pena é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, o procedimento será o comum sumário. Por
derradeiro, em se tratando de desacato (CP, art. 331), o procedimento será o comum sumaríssimo, visto que a pena cominada a tal delito é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.
Diante da classificação adotada pelo CPP, estariam sujeitos ao procedimento comum ordinário apenas os crimes previstos nos arts. 2°, caput, § 1°, 19 e 20, todos da nova Lei das
Organizações Criminosas, vez que dotados de penas máximas iguais ou superiores a 4 (quatro)
anos. De seu turno, o crime do art. 18 estaria sujeito ao procedimento comum sumário, porquanto a pena máxima a ele cominada é de 3 (três) anos. No entanto, o art. 22, caput, da Lei n°
12.850/13, dispõe expressamente que os crimes previstos nesta Lei e as infraç:ões penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal. Como se
percebe, de modo a permitir a adoção de um procedimento mais amplo, que melhor assegure às
partes o exercício de suas faculdades processuais. o legislador instituiu o procedimento comum
ordinário como regra para os crimes previstos na Lei n° 12.850/13 e para as infrações conexas, 199
independentemente do quantum de pena a eles cominados.
Apesar de o legislador ter determinado a sujeição ao procedimento comum ordinário de
todos os crimes previstos na Lei n° 12.850/13, não consta do texto legal qualquer restrição à
aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95 (v.g., transação penal,
suspensão condicional do processo, etc.). Nesse ponto, a nova Lei das Organizações Criminosas
diferencia-se da Lei Maria da Penha, que tem dispositivo expresso vedando a aplicação da Lei
n° 9.099/95 (Lei n° 11.340/06, art. 41). Logo, se não há qualquer vedação legal, nada impede
a concessão da transação penal para o crime do art. 21 da Lei n° 12.850/13, já que a pena a ele
cominada é de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, desde que preenchidos os demais pressupostos. No mesmo contexto, se à infração penal for cominada pena mínima igual ou
inferior a 1 (um) ano- é o que ocorre com os crimes dos arts. 18, 19, 20 e 21 da Lei n° 12.850/13
-, é cabível a suspensão condicional do processo (Lei n° 9.099/95, art. 89), pelo menos em tese.

20. PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Em sua redação original, o art. 8° da revogada Lei n° 9.034/95 dispunha que o prazo máximo da prisão processual nos crimes previstos naTeferida Lei seria de 180 (cento e oitenta) dias.
Com o advento da Lei n° 9.303/96, este art. 8° passou a dispor que o prazo para encerramento
da instrução criminal seria de 81 (oitenta e um) dias, quando o acusado estivesse preso, e de 120
(cento e vinte) dias, quando solto.
Esse prazo de 81 (oitenta e um) dias para o encerramento da instrução criminal quando
o acusado estivesse preso não foi introduzido de maneira aleatória pela Lei n° 9.303/96. Na
'·

199
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Em conformidade com a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 52, XXXVIII, "d"), se um crime
doloso contra a vida for cometido em conexão e/ou continência com um crime previsto na lei nº 12.850/13,
a força atrativa será exercida pelo Tribunal do Júri. Logo, o rito procedimental a ser aplicado é aquele previsto
entre os arts. 406 e 497, e não o procedimento comum ordinário.
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verdade, era o resultado da somatória dos p~azos legais fixados para a prática de atos processuais
no antigo procedimento comum ordindrio dtx crimes punidos com reclusdo, em se tratando de acusado preso, decorrendo da soma do prazo de todos os atos da persecução penal, desde o início
do inquérito policial ou da segregação do acusado, até a prolação da sentença, sem que fossem
levados em consideração nessa contagem o; prazos para a movimentação cartorária. 20°
A partir do momento em que o amigo procedimento comum ordinário foi modificado
com a reforma processual de 2008, forçoso era concluir que este prazo de 81 (oitenta e um) dias
também fora alterado. De fato, com o nove procedimento comum ordinário (Lei n° 11.719/08),
a contagem do prazo para o encerramento do processo criminal quando o acusado estiver preso
foi sensivelmente alterada, podendo variar entre 95 (noventa e cinco) e 190 (cento e noventa)
dias, a depender do caso concreto. 201
Como se percebe pela própria comparação entre as distintas redações do art. 8o da revogada Lei n° 9.034/95, o prazo, inicialoente computado desde o momento da prisão até o
da sentença de 1° grau, posteriormente Fassou a ser contado até o final da instrução criminal,
entendendo-se por essa, no antigo procedimento comum ordinário dos crimes punidos com
reclusão, a fase do revogado art. 499 do CPP, reservada a diligências complementares.
Para parte da doutrina, esse encurt<.mento do termo final, ou seja, a adoção de um termo
a quo anterior ao julgamento em primeir·J grau, seria incompatível com o direito ao processo
penal em prazo razoável, assegurado pdo art. 5°, inc. LXXVIII, da Carta Magna. Afinal, o
direito à razoável duração do processo não pode ficar circunscrito ao direito à razoável duração
da instrução, na medida em que o térmbo da instrução não põe fim ao processo. 202
No entanto, é dominante o entendimento jurisprudencial no sentido de que é perfeitamente possível o cômputo desse prazo tão somente até o encerramento da instrução criminal. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas: a) Súmula n° 21: "Pronunciado o
réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução"; b)
Súmula n° 52: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
por excesso de prazo". 203
Essa tendência de encurtamento de termo final acabou sendo consolidada pelo dispositivo
constante do art. 22, parágrafo único, da Lei n° 12.850/13, que preceitua que "a instrução
200

Confira-se tais prazos: 1) Inquérito: 10 (de!) dias (CPP, art. 10, caput); 2) Denúncia: 5 (cinco) dias (CPP, art. 46,
caput); 3) Defesa Prévia: 3 (três) dias (CPP, 3ntiga redação do art. 395, caput); 4) Inquirição de testemunhas: 20
(vinte) dias (CPP, antiga redação art. 401, caput); 5) Requerimento de diligências: 2 (dois) dias (CPP, revogado
art. 499, caput); 6) Despacho do requerimerrto de diligências: 10 (dez) dias (CPP, revogado art. 499, c/c art. 800,
§ 32); 7) Alegações das partes: 6 (seis) dias .CPP, revogado art. 500, caput); 8) Diligências ex officio: 5 (cinco) dias
(CPP, revogado art. 502, c/c art. 800, incisc· 11); 9) Sentença: 20 (vinte) dias (CPP, revogado art. 502, c/c art. 800,
§ 32).

201

Para mais detalhes acerca dos prazos proce!.suais para cada ato processual envolvendo acusados presos, remetemos o leitor ao nosso Manual de Proces5o Penal.

202

LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo razoável. 2~ ed. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009. p. 108.

203

STF, 1~ Turma, HC 91.973/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 55 28/03/2008. E também HCs 82.0S6-QO
e 69.448, Ministro Celso de Mello; HC 80.776, Ministro limar Galvão; HC 81.729, Ministro Mauricio Corrêa;
HCs 83.090 e 82.902, Ministra Ellen Gracie; HC 86.753, Ministra Cármem Lúcia; HC 88.292, Ministro Eros Grau;
RHC 84.994, Ministro Gilmar Mendes; e H:s 85.292-AgR e 90.258. (STF, 1~ Turma, HC 90.407/MG, Rei. Min.
Carlos Britto, DJe 65 11/04/2008). Ou ai•da: STF, 1~ Turma, HC 90.809/PE, Rei. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 55 28/03/2008).
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criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte)
dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada,
devidamente motivada pela complexidade da causa ou por faro procrastin2tório atribuível ao
réu".
Como se percebe, diversamente do Código de Processo Penal, que se limita a dispor sobre o
prazo isolado para a prática de certos aros processuais (v.g., lO dias para a resposta à acusação, 60
dias para a audiência una de instrução e julgamento), a nova Lei das Organizações Criminosas
estabelece expressamente o prazo para o encerramento da instrução criminal - 120 (cento e
vinte) dias, prorrogáveis em até igual período, quando o acusado estiver preso-, o que, de certa
forma, vem ao encontro da garantia da razoável duração do processo, prevista expressamente na
Constituição Federal (art. 5°, LXXVIII) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Dec. 678/92, art. 7°, § 5°).
Para fins de contagem desse prazo, o termo inicial deve ser a data do início da prisão do
agente, pouco importando se se trata de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, bem
como se houve modificação da natureza da prisão (v.g., prisão temporária decretada na fase investigatória, sendo convertida em preventiva na fase judicial, ou prisão em flagrante convertida
em preventiva nos termos do art. 310, II, do CPP).

20.1. Natureza do prazo para o encerramento do processo e princípio da proporcionalidade.
Com o incremento da criminalidade no país, e a crescente e consequente complexidade
dos processos criminais, consolidou-se perante os Tribunais Superiores o entendimento de que
o prazo para a conclusão da instrução processual de réu preso não tem natureza absoluta, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade), seja
em virtude da complexidade da causa, seja em face da pluralidade de réus envolvidos no fato
delituoso.
Portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei
processual penal, ou o decurso do prazo máximo previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei
n° 12.850/13 - 240 (duzentos e quarenta) dias -, que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e das
diligências necessárias no curso do processo, é possível que eventual dilação do feito seja considerada justificada.
Assim, segundo o entendimento pretoriano, "aplica-se o princípio da razoabilidade para
justificar o excesso de prazo, caso haja regular tramitação do feito, com eventual retardamento
no julgamento do paciente causado pela complexidade do processo, decorrente da pluralidade
de acusados (onze), do desmembramento do feito em relação aos pacientes, bem como pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para o interrogatório dos réus. Justifica-se
eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de incidentes do feito e
devido à observância de trâmites processuais sabidamente complexos". 204
204
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STJ, Sª Turma, HC 91.982/CE, Relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora convocada do TJ/MG,
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20.2. Hipóteses que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo.
Como dito acima, na visão dos Tribunais, o prazo para o encerramento do processo não
tem natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação do excesso, de
sorte que sua superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal, podendo ser
excedido com base em juízo de razoabilidade. Diante dessa natureza relativa do prazo para o
encerramento do processo, indaga-se: quando restará caracterizado o excesso de prazo, autorizando-se o relaxamento da prisão?
No plano internacional, a Comissão Europeia de Direitos Humanos, para facilitar a determinação do prazo razoável, fixou inicialmente a regra dos sete critérios no caso Neumeister: 205
I) A efetiva duração da detenção; II) A duraçáo da prisão preventiva em relação à natureza da
infração, grau da pena cominada que se possa prever para o suspeito, e o sistema legal de abatimento da prisão no cumprimento da pena que no caso venha a ser imposta; III) Os efeitos
materiais, morais e de outra natureza que a detenção produz no detido quando ultrapassarem
as normas consequências da mesma; IV) A conduta do acusado: a) teria ele contribuído para
retardar ou ativar a instrução ou os debates? b) teria retardado o procedimento em consequência
da apresentação de pedidos de liberdade provisória, de apelações ou de outros recursos? c) pediu
sua liberdade mediante fiança ou oferecendo outras garantias para assegurar o comparecimento
em juízo? V) As dificuldades da instrução do caso (a complexidade dos fatos ou do número de
testemunhas e acusados, necessidade de produzir provas no estrangeiro); VI) A forma em que
se desenvolveu a instrução; VII) A atuação das autoridades judiciais. Essa regra dos sete critérios,
todavia, foi posteriormente abandonada, passando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos
a levar em conta apenas 3 (três) critérios: 1) a complexidade do caso; 2) o comportamento da
parte; 3) o comportamento das autoridades judiciárias.
No Brasil, tem-se considerado que o excesso de prazo na formação da culpa é medida de
todo excepcional e somente estará caracterizado nas seguintes hipóteses:
1) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação
da acusação: a tÍtulo de exemplo, por coma das inúmeras interceptações telefônicas em andamento, tem havido grande lentidão na realização de exames periciais para comparação das vozes
(especrrograma da voz). Ora, não se pode admitir que o excessivo volume de trabalho pericial
sirva como desculpa para a morosidade, gerando dilações indevidas e permitindo que o acusado permaneça preso cautelarmente por prazo irrazoável. Assim é que a 1• Turma do Supremo
concluiu que, estando o paciente preso cautelarmente há um ano e seis meses, sem que tenha
Turma, HC 91.430/PA, Rei. Min. Eros Grau, DJe 3122/02/2008; STF, 2ª Turma, HC 110.729/SP, Rei. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 13/03/2012. Com base no prin~ípio da razoabilidade, a 60 Turma do STJ deixou de reconhecer
o excesso de prezo na formação da culpa, em virtude da complexidade da causa e do comportamento das partes: no curso da instrução em processo criminal relativo a dezesseis acusados, foram inquiridas 16 {dezesseis)
testemunhas da acusação e 113 (cento e treze) da defesa, com expedição de 17 (dezessete) cartas precatórias e
pedido de oitiva de 04 (quatro) residentes no exterior. (STJ, 6ª Turma, HC 138.654/GO, Rei. Min. Celso Limongi
-Desembargador convocado do TJ/SP -,julgado em 14/09/2010).
205

Neste caso, cuja sentença é de 27/07/1968, a Corte afirmou que "em uma sociedade democrática, o fato de
manter um homem durante mais de vinte anos na incerteza, na inquietude, na angústia do que será dele, com
os sofrimentos que se produzirão e sua vida profissional e social, constituem uma clara vulneração do art. 6.1
de que se trata". Eis o teor do art. 6.1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos: "Toda pessoa tem direito
a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente;· em prazo razoável, por um tribunal independente
e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de
caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela [.. .]".
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dado causa ao excesso de prazo, que, no caso, resultou de diligências requeridas pelo Ministério
Público e de incidente de suspeição suscitado pelo juiz, estará caracterizado constrangimento
ilegal à liberdade de locomoção; 206
2) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à
razoável duração do processo: é óbvio que o excessivo volume de trabalho isenta o magistrado
pessoalmente de qualquer responsabilidade, mas não escusa o atraso da prestação jurisdicional.
De outro lado, a organização defeituosa da Administração da Justiça, sua carência de pessoal e
de material não podem servir como justificativas para a morosidade, afrontando o direito a um
processo sem dilações indevidas. 207 A propósito, como já se manifestou o Min. Celso de Mello,
"o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivando,
portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal
pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à
resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5°, LXXVIII) e com todas as garantias
reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção
estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele
estabelecido em lei"; 208

3) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se
um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional: nas palavras do Min. Gilmar Mendes,
"a demora na instrução e julgamento de ação penal, desde que gritante, abusiva e irrazoável,
caracteriza o excesso de prazo. Manter uma pessoa presa cautelarmente por mais de dois anos é
desproporcional e inaceitável, constituindo inadmissível antecipação executória da sanção pena1, .209

20.3. Fato procrastinatório atribuível ao acusado.
Quando ficar evidenciado que o excesso de prazo foi causado por conta de diligências
procrastinatórias da defesa, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
de modo a autorizar o relaxamento da prisão. Afinal, ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Não por outro motivo, o art. 22, parágrafo único, in fine, da Lei n° 12.850/13,
estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento da instrução criminal
quando o acusado estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por foto procrastinatório atribuível
ao réu.
206 STF, 1ª Turma, HC 85.400/PE, Rei. Min. Eros Grau, DJ 11/03/2005 p. 38.
207

Nessa linha: GOMES, Luiz Flávio. O sistema interamericana de proteção das direitos humanos e o direita
brasileiro. Coordenação Luiz Flávio Gomes e Flávia Piovesan. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000,
p. 244.

208 STF, 2ª Turma, HC 91.662/PR, Rei. Min. Celso de Mello, DJe 60 04/04/2008. Na mesma linha: STF, 2ª Turma,
HC 86.850/PA, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 06/11/2006 p. 50. E também: STF, Pleno, HC 85.237/DF, Rei.
Min. Celso de Mello, j. 17/03/2005, DJ 29/04/2005; SU, 5ª Turma, HC 92.444/SP, Rei. Min. Jorge Mussi,
DJe 26/05/2008; STJ, Sª Turma, HC 95.698, Rei. Min. Jorge Mussi, Informativo nº 353 do STJ, 21 a 25 de abril
de 2008.
209 STF, 2ª Turma, HC nº 86.915/SP, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2006, DJ 16/06/2006. E também: STF, 1ª
Turma, HC 84.931/CE, Rei. Min. Cezar Peluso, DJ 16/12/2005 p. 83; STF, 2ª Turma, HC 84.095/GO, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 16/12/2005 p. 111.
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Nessa linha, consoante disposto na súmula n° 64 do STJ, não constitui constrangimento
ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela Deftsa. Com base na súmula n° 64 do STJ,
os Tribunais Superiores têm entendido que:
a) Não se vislumbra constrangimento ilegal po: excesso de prazo se o processo está aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que justificaria a
razoável demora para o encerramento do processo;~ 10
b) Se está pendente apenas a realização de perícia requerida pela defesa, havendo inclusive
o Ministério Público e outro corréu apresentado alegações finais, encontra-se encerrada a instrução criminal, incidindo à espécie a Súmula 52.'STJ. Logo, se a defesa insiste em exame de
razoável complexidade, demandando a expedição C.e ofícios para diversos Institutos de Criminalística do país, incide à espécie a Súmula 64/STJ; 211
c) Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado concorrentemente pela defesa, ante a necessidade de expedição de precatórias para o interrogatório do
acusado e para a oitiva de testemunhas da defesa. 21 ~
d) Evidenciando-se que a defesa contribuiu pua a demora do julgamento do feito, visto que
as testemunhas que arrolou não compareceram à audiência de instrução e julgamento, houve
requerimento de oitiva de testemunhas em outra ::omarca, sem falar no atraso na entrega de
instrumento de procuração, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa. 213
Como visto nos julgados acima referidos, para os Tribunais Superiores, a interposição de
recursos por parte da Defesa, a realização de perícias requeridas pelo defensor, e até mesmo a
expedição de cartas precatórias para o interrogat·:lrio do acusado e a oitiva de testemunhas da
defesa não dão ensejo ao relaxamento da prisão, por se tratar de excesso provocado pela defesa.
Sem embargo desse entendimento, parece-nos que da utilização dos meios legais postos
à disposição do acusado e de seu defensor não ~hes pode resultar qualquer gravame. Ninguém
pode sofrer qualquer espécie de punição simplesmente por fazer uso de um recurso previsto em
lei, sob pena de obrigarmos a defesa a não recorrer, a não arrolar testemunhas, a fim de que possa
arguir eventual excesso de prazo. Impõe-se dife~enciar, portanto, o uso normal do direito de
defesa, com o exercício das suas faculdades procedimentais decorrentes do pleno contraditório
judicial, seja arrolando testemunhas residentes em outra comarca para comprovar eventual álibi,
seja interpondo recursos previstos em lei, do uso abusivo do direito de defesa.
Em síntese, o regular exercício do direito de defesa não pode servir como óbice ao reconhecimento do excesso de prazo, sob pena de a pris2.o preventiva do acusado servir como elemento
inibidor das faculdades processuais do defcnso:, causando desequilíbrio incompatível com a
paridade de armas inerentes ao devido processo legal. Acreditamos, pois, com a devida vênia,
que a súmula n° 64 do STJ deva lida nos segubtes termos: não con;titui constrangimento ilegal o
excesso de prazo na instrução, provocado por manQbras manifestamente procrastinatórias da deftsa
que visem à criação de uma dilação indevida.
210

STF, 1• Turma, HC 92.204/PR, Rei. Min. Menezes Dire!to, DJ 19/12/2007 p. 54.

211

STJ,

212

STJ, s• Turma, HC 83.974/RN, Relatora Ministra Jane S I·Ja, Desembargadora convocada do TJ/MG, DJ 08/10/2007
p. 347.

213

STJ, s• Turma, HC 162.936/ES, Rei. Min. Gilson Dipp, julgado em 16/12/2010.

s• Turma, HC 88.676/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteve" lima, DJ 07/02/2008 p. 1.

605

Art. 22

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

20.4. Excesso de prazo após a pronúncia ou o encerramento da instrução criminal: relativização das súmulas 21 e 52 do STJ.
De acordo com a súmula n° 21 do STJ, "pronunciado ~ réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução". Por sua vez, preceitua a súmula n°
52 do STJ que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo". Como se percebe pela leitura das duas súmulas, pronunciado o acusado ou
encerrada a instrução criminal, já não seria mais possível a caracterização do excesso de prazo.
A aplicação irrestrita das duas súmulas pode nos levar a uma conclusão absurda, qual seja,
a de que, pronunciado o acusado, ou encerrada a instrução do processo, não haverá mais espaço
para a caracterização do excesso de prazo na formação da culpa. Assim, a título de exemplo,
pronunciado o réu, pouco importa se seu julgamento em plenário demorar 2 (dois), 3 (três) ou4
(quatro) anos - o acusado permanecerá preso - como se o direito à razoável duração do processo fosse extensivo tão somente até o momento da pronúncia. No mesmo sentido, encerrada
a instrução processual, a prolação de sentença pelo magistrado de 1a instância ou até mesmo o
julgamento de seu recurso de apelação possa levar anos, permanecendo o acusado preso cautelarmente.
Ora, em tais situações, haveria evidente afronta ao disposto no art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, se acaso não fosse possível o reconhecimento do excesso de prazo após a pronúncia ou o encerramento da instrução. Afinal, a garantia ali inserida é a da razoável duração do
processo, sendo certo que o término da instrução ou da primeira fase do procedimento bifásico
do júri não põe fim ao processo.
A nosso juízo, impõe-se um juízo de ponderação entre os valores constitucionais do exercício do poder-dever de julgar (art. 5°, XXXV) e, de outro, do direito subjetivo à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5°, LXXVIII),
sobretudo quando em jogo a liberdade de locomoção. De nada adianta a Constituição declarar
o direito à razoável duração do processo se a ele não corresponder o dever estatal de julgar com
presteza. Portanto, ainda que pronunciado o acusado ou encerrada a instrução criminal, é possível reconhecer-se o excesso de prazo quando houver uma dilação indevida que não possa ser
atribuída a manobras manifestamente procrastinatórias da defesa.
Nessa linha de raciocínio, tanto a súmula n° 21 do STJ quanto a de n° 52, também do
STJ, vêm sendo mitigadas pelos próprios Tribunais Superiores. A 1a Turma do Supremo já teve
a oportunidade de asseverar que, "evidenciado que a prisão preventiva do paciente perdura por
mais de dois anos e cinco meses, sem que a defesa tenha concorrido para esse excesso de prazo,
a decisão pela prejudicialidade da impetração, face à superveniência da sentença de pronúncia,
traduz situação expressiva de constrangimento ilegal". 214 Na mesma esteira: "a jurisprudência
deste Supremo Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o encerramento da instrução
criminal afasta a alegação de excesso de prazo. Todavia, aquela inteligência haverá de ser tomada
com o temperamento jurídico necessário para atender aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quando o caso evidencia flagrante ilegalidade decorrente do excesso
de prazo não imputável ao acusado". 2 ' 5
214 STF, 2ª Turma, HC 86.980/SP, Rei. Min. Eros Grau, DJ 27/10/2006 p. 63.
215 STF, 1ª Turma, HC 87.913/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ 07/12/2006 p. 52. Reconhecendo o excesso
de prazo em virtude do transcurso de praticamente 1 ano entre a sentença e o julgamento da apelação e,
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O Superior Tribunal de Justiça também vem sujeitando as súmulas 21 e 52 a uma releitura,
no sentido de que, ainda que encerrada a instrução criminal, é possível reconhecer o excesso
de prazo na formação da culpa, especialmente quando o caso evidenciar flagrante ilegalidade
decorrente de mora processual não imputável ao acusado. Por isso, em caso concreto no qual o
acusado permanecia preso há mais de quatro anos e 10 meses sem que tivesse sido submetido
ao Tribunal do Júri, concluiu o STJ que a demora injustificável para a prestação jurisdicional,
quando encerrada a instrução criminal, permanecendo o réu preso preventivamente, caracterizava hipótese de constrangimento ilegal, razão pela qual determinou não só a expedição de
alvará de soltura como também a imediata realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do
Júri.216

20.5. Excesso de prazo e aceleração do julgamento.
Caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se o relaxamento da prisão,
que pode ser determinado pelo próprio juiz que preside a instrução processual, ou pelo respectivo Tribunal, seja em face da interposição de habeas corpus, seja de ofício, quando da apreciação
de eventual recurso.
Em alguns precedentes jurisprudenciais, no entanto, ao invés de se reconhecer o excesso de prazo, com o consequente relaxamento da prisão, os Tribunais têm se limitado a
determinar a realização imediata do julgamento, de modo semelhante à novel aceleração do
julgamento inserida no procedimento do desaforamento por força da Lei n° 11.689/08 (CPP,
art. 428, § 2°). 217

20.6. Relaxamento da prisão por excesso de prazo e decretação de nova prisão.
De nada adianta o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa em julgamento de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura, se o juiz puder
decretar nova e automática prisão preventiva do acusado, mantendo seu status quo. Fosse isso
possível, haveria clara e evidente afronta ao direito à razoável duração do processo, previsto na
Constituição Federal (art. 5°, LXXVIII) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Dec. 678/92, art. 8°, n° 1). Deveras, se a prisão cautelar anterior foi relaxada por excesso de
prazo no encerramento do processo, seria expediente arbitrário e desleal restabelecer a detenção
ainda, a distribuição dos embargos de infringência, opostos em 20.1.2010, apenas em 8.11.2010, sobretudo
por ser a paciente maior de 60 anos e portadora de doença grave (câncer), tendo assegurado, por lei, prioridade na tramitação em todas as instâncias: STF, 1• Turma, HC 102.015/SP, Rei. Min. Dias Toffoli, julgado
em 09/11/2010.
216

STJ, 5• Turma, HC 117.466/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23/03/2010, DJe 26/04/2010. Na mesma trilha:
STJ, 6• Turma, RHC 20.566/BA, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 25/06/2007 p. 300). E também: "A permanência do pronunciado preso desde 8/3/04 e o seu julgamento pelo Tribunal popular marcado
para 4/12/08, ou seja, mais de quatro anos após a sua prisão, configura excesso de prazo para a prestação
jurisdicional". (STJ, s• Turma, HC 53.302/SP, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/03/2008 p. 1). Na mesma
linha, em relação a indivíduo pronunciado em dezembro de 2005 e que se encontrava preso preventivamente
há 3 (três) anos, sem que fosse submetido a julgamento pelo Júri: STJ, 6• Turma, HC 77.469/SP, Rei. Min. Nilson
Naves, DJe 28/10/20~8.

217

STF, 2• Turma, HC 95.314/SP, Rei. Min. Ellen Gracie, DJe 21106/11/2008. Na dicção do Supremo, o acusado tem
direito à jurisdição em período razoável, daí por que se revela inadmissível que um habeas corpus não seja julgado em 02 (dois) anos, pouco importando o fato de o acusado estar preso, ou não: STF, 1• Turma, HC 112.659/
RS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 29/05/2012.
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por meio de novo mandado de prisão preventiva, pois, assim, ficaria burlada a lei quando reclama, estando preso o acusado, se conclua o processo em prazo menor que o fixado para os
processos de réu solto.
Portanto, uma vez relaxada a prisão preventiva por excesso de prazo, não pode o juiz decretar nova prisão cautelar, salvo diante de motivo superveniente que a autorize. Essa motivação
que autoriza nova prisão cautelar deve ser completamente nova, seja quanto aos argumentos
jurídicos, seja quanto aos faros. Na verdade, como aponta a doutrina, deve-se exigir que essa
motivação cautelar nova refira-se a fatos novos posteriores à soltura do réu, ou, quando muito,
de fatos que, embora não posteriores à soltura do réu, eram estranhos ao processo penal e completamente desconhecidos do juiz quando da revogação da prisão preventiva. 218

20.7. Excesso de prazo e efeito extensivo.
Se o excesso de prazo não tiver como fundamento argumento de caráter exclusivamente
pessoal, surgindo idêntica a situação de corréu, impõe-se um tratamento igualitário, estendendo-se a ordem concedida a todos os acusados, consoante o disposto no art. 580 do CPP. Segundo o referido dispositivo, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros. 219

20.8. Relaxamento da prisão e natureza da infração penal.
Como é cediço, há inúmeros dispositivos legais, de duvidosa constitucionalidade, que vedam a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança a certos delitos. Ainda que se queira
sustentar a validade de tais dispositivos legais, o que não encontra ressonância na mais moderna
jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, não se pode confundir a vedação da concessão da liberdade provisória com a possibilidade de relaxamento da prisão ilegal.
A própria Constituição Federal, ao tratar do relaxamento da prisão ilegal (art. 5°, LXV),
não estabelece qualquer restrição quanto à espécie do delito. Portanto, uma vez reconhecida a
ilegalidade da prisão, impõe-se seu relaxamento, ainda que o delito praticado pelo agente tenha
natureza hedionda. Nesse sentido, eis o teor do enunciado da súmula n° 697 do Supremo Tribunal Federal: a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o
relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Não por outro motivo, a 5• Turma do ST]
deliberou pela concessão de ordem em habeas corpus para dete~minar o relaxamento da prisão
em relação a acusado pela prática de crime hediondo cujo processo já durava mais de 5 anos sem
que a instrução estivesse concluída. 220
218

SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sab a ótica constitucional: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Método, 2007. 430. No sentido de o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo não impedir a decretação de nova prisão preventiva por outros fundamentos explici-

tados na sentença condenatória: STF, 1• Turma, HC 103.881/MG, Rei. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/08/2010.
219

STF, 1• Turma, HC 87.132/MG, Rei. Min. Marco Aurélio, DJ 31/10/2007 p. 91. E também: STF, 1• Turma, HC
segunda extensão 87.913/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ 23/03/2007 p. 109.
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STJ, s• Turma, Edcl no HC 74.623/SP, Relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJ/MG,
DJ 10/12/2007 p. 404.
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20.9. Excesso de prazo e investigado ou acusado solto.
Em regra, a análise acerca do excesso de prazo na formação da culpa está restrita às investigações e processos envolvendo acusados preso3. Isso porque, tratando-se de acusado preso, oreconhecimento do excesso de prazo é causa de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção,
autorizando o relaxamento da prisão com fucdamento no art. 648, inciso li, do CPP. Quando
se trata de investigado ou acusado solto -lembre-se que o parágrafo único do art. 22 da Lei no
12.850/13 refere-se ao prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias para o encerramento
da instrução criminal quando o acusado estiver preso -, costuma-se dizer que o prazo para a
conclusão do processo tem natureza imprópria, porque eventual descumprimento não acarreta
sanções endoprocessu<.is.
No entanto, pela própria dicção do texto constitucional (CF, art. 5°, inciso LXXVIII),
depreende-se que o direito à razoável duração do processo é aplicável tanto ao acusado que
está preso quanto àquele que está em liberdade. O problema é que, enquanto o relaxamento da
prisão afigura-se como consequêncía da ilegalidade decorrente do excesso de prazo quando o
acusado está preso, a legislação processual penal pátria silencia acerca de medidas a serem adotadas em caso de dilação indevida referente a investigações ou processos criminais de acusados
que estejam em liberdade.
No plano internacional, Daniel R. Pastor apresenta algumas soluções, aplicáveis tanto ao
acusado preso quanto ao acusado solto: 1) compensatórias, que podem ser: a) de direito internacional- com a condenação do Estado infrator, por órgãos internacionais de direitos humanos
(como o TEDH), à compensação pelos pre~iuízos causados ao acusado, que poderá ser em dinheiro ou, ainda, através de indulto ou perdão da pena aplicada (total ou parcial); b) de direito
civil - por meio de ressarcimento, indenização ou reparação; c) de direito penal - por meio de
redução de pena ou de suspensão de sua execução - no Brasil, seria possível a aplicação, nesse caso, da circunstància atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; 2) processuais, que
podem ser resumidas na possibilidade de reconhecimento de nulidade do processo ou dos atos
processuais posterior.::s ao cumprimento do prazo razoável; 3) punitivas, traduzidas em sanções
disciplinares, administrativas ou penais pa::-a os agentes responsáveis pela dilação indevida do
processo. 221
Não obstante o silêncio da legislação brasileira quanto às consequências de eventual dilação
indevida referente a persecuções criminais em que o acusado esteja em liberdade, em pioneiro julgado acerca do assunto, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem
para determinar o trancamento de inquérito policial em andamento em relação a suspeitos que
estavam em liberdade, por entender que, no caso concreto, passados mais de sete anos desde
a instauração do inquérito, ainda não teri3. havido o oferecimento da denúncia contra os pacientes. Nas palavras do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, "é certo que existe jurisprudência,
inclusive desta Corte, que afirma inexistir constrangimento ilegal pela simples instauração de
Inquérito Policial, mormente quando o im·estígado está solto, diante da ausência de constrição
em sua liberdade de locomoção; entretanto, não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação eterna, p:Jrque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral
e, muitas vezes, eccnômíco e financeiro, principalmente quando se trata de grandes empresas
221

E/ p/azo razonable em e/ proceso de/ Estado de Derecho: una investigación acerca de/ problema de la excesiva
duración de/ proceso penal y sus posib/es soluciones. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002. p. 504-540.
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e empresários e os fatos já foram objeto de Inquérito Policial arquivado a pedido do Parquet
Federal". 222
Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente,
para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito
ao exercfcio do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os
referentes às diligências em andamento.
Parágrafo único. Determinado o depoime-nto do investigado, seu defensor terá assegurada a
prévia vista dos autos, ainda que classificados :o mo sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que
antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a C'itério da autoridade responsável pela investigação.

21. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES.
O princípio da publicidade dos atos pr.:cessuais está consagrado na Constituição Federal
(arts. 5°, incisos XXXIII e LX, e 93, IX) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Dec. 678/92, art. 8°, § 5°).
Mesmo antes da vigência da Constitui:ão de 1988, o Código de Processo Penal já trazia
dispositivo acerca da publicidade. De acorco com o art. 792, caput, do CPP, as audiências,
sessões e os atos processuais serão, em regra, ?úblicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em
dia e hora certos, ou previamente designados. Lado outro, de acordo com o art. 792, § 1°, do
CPP, se da publicid4de da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo,
inconveniente grave ou perigo de perturbaç::.o da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público determinar que o
ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.
A publicidade dos atos processuais, gara:uia do acesso de todo e qualquer cidadão aos atos
praticados no curso do processo, revela urr_a clara postura democrática, e tem como objetivo
precípuo assegurar a transparência da atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização
não só pelas partes, como por toda a comunidade. Traduz-se, portanto, numa exigência política
de se afastar a desconfiança da população n::. administração da Justiça. Como observa a doutrina, com ela "são evitados excessos ou arbitrariedades no desenrolar da causa, surgindo, por isso,
a garantia como reação aos processos secretos, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de
fiscalizar a distribuição da justiça". 223
Como se percebe pela própria dicção :la Constituição Federal e do Código de Processo
Penal, a regra é a publicidade ampla no curse do processo penal, estando ressalvadas as hipóteses
em que se justifica a restrição da publicidade: defesa da intimidade, interesse social no sigilo e
imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5°, incisos XXXIII e LX, c/c
art. 93, IX); escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem (CPP, art. 792,
§ [o).
222

STJ, Sª Turma, HC 96.666/MA, Rei. Min. Napole3o Nunes Maia Filho, j. 04/09/2008, DJe 22/09/2008.
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FERNANDES, Antônio Scarance. Processo pena, constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
p. 68.
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Apesar de a regra ser a publicidade ampla no processo judicial, deve-se compreender que a
publicidade, como toda e qualquer garantia, não tem caráter absoluto, podendo ser objeto de ·restrição em situações em que o interesse público à informação deva ceder em virtude de outro
interesse de caráter preponderante no caso concreto. Daí se falar em publicidade restrita, ou
interna, que se caracteriza quando houver alguma limitação à publicidade dos atos do processo.
Nesse caso, alguns atos ou todos eles serão realizados somente perante as pessoas diretamente
interessadas no feito e seus respectivos procuradores, ou, ainda, somente perante estes.
Se na própria fase processual é possível a restrição à publicidade, o que dizer, então, quanto
aos atos praticados no curso de um procedimento investigatório de ilícitos decorrentes de organizações criminosas? Se esta investigação visa à apuração de infrações penais, identificando fontes de prova e coletando elementos de informação quanto à autoria e materialidade dos delitos,
de nada valeria o trabalho da polícia investigaciva se não fosse resguardado o sigilo necessário
durante o curso de sua realização. Deve-se compreender então que o elemento da surpresa é, na
grande maioria dos casos, essencial à própria efetividade das investigações policiais. 224
Portanto, por natureza, a investigação de ilícitos decorrentes de organizações criminosas
deve tramitar em sigilo. Grosso modo, há duas fontes para a determinação do segredo de justiça
nessas investigações:
a) por ordem judicial: de acordo com o art. 23, caput, da Lei n° 12.850/13, o sigilo da
investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito
de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências
em andamento. Nessa hipótese, o advogado poderá ter acesso aos autos do procedimento investigatório apenas mediante prévia autorização judicial, sendo que este acesso não deverá abranger
as diligências em andamento;
b) ex lege (por força de lei): nessas hipóteses, independentemente de prévia determinação
judicial, a própria Lei já determina a necessária preservação do sigilo, a exemplo do que ocorre
com a distribuição sigilosa da comunicação do retardamento da intervenção policial ou administrativa nos casos de ação controlada (art. 8°, § 1°), ou com a distribuição sigilosa do pedido de
infiltração (art. 12, caput). Nesse caso, como o sigilo é imposto ex lege por se tratar de diligência
em andamento, o acesso aos autos por parte do advogado não é possível, nem mesmo mediante
prévia autorização judicial.
A restrição ao acesso do advogado às diligências em andamento é perfeitamente compatível
com a Constituição Federal, que assegura ao preso a assistência de advogado (art. 5°, LXIII), e
com o Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/94, art. 7°, XIV). Aliás, a própria redação da súmula vinculanrc n° 14 do STF ("É direito d.o defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa") confirma
224

Exemplo interessante de situação em que a publicidade -e não o sigilo- passa a ser essencial à eficácia das
investigações policiais diz respeito à hipótese em que as autoridades policiais dispõem do retrato falado do
criminoso, porém não sabem sua real qualificação. Nesse caso, é evidente que a publicidade dada ao retrato
falado será extremamente importante, já que, com a divulgái;ão de tais imagens, talvez seja possível que a
polícia venha a obter informações acerca da identificação do agente, assim como dados relativos acerca de sua
possível localização.
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o entendimento de que o acesso do defensor está restrito aos elementos de informação já documentados no procedimento investigatório, não podendo abranger as diligências em andamento,
sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia. 225

Se o juiz negar o acesso do advogado aos autos do inquérito policial com fundamento no
art. 23, caput, in fine, da Lei n° 12.850/13, 03 (três) instrumentos de impugnação podem ser
utilizados:
a) considerando a edição da súmula n° 14, que tem efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, é viável o ajuizamento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal, a fim de
que seja preservada sua competência e assegurada a autoridade de suas decisões. Afinal, segundo o art. 103-A, § 3°, da Constituição Federal, do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso. No mesmo sentido, vide art. 7° da Lei n° 11.417/06;
b) independentemente da reclamação, como houve violação a um direito líquido e certo do
advogado, previsto no art. 7°, XIV, da Lei n° 8.906/94, continua sendo cabível a impetração de
mandado de segurança, apontando-se como autoridade coatora, para os fins do art. 6° da Lei n°
12.016/09, o juiz responsável pela negativa de acesso do advogado aos autos do procedimento
investigatório, daí por que a competência para o julgamento do writ será do respectivo Tribunal
de Justiça (ou TRF). Nesse caso, o que está em discussão não é a liberdade de locomoção do
investigado, mas sim o desrespeito ao exercício da defesa consubstanciado em violação à prerrogativa profissional do advogado, o que autoriza a impetração de mandado de segurança, nos
termos do art. 5°, LXIX, da CF, ele art. 1°, caput, da Lei n° 12.016/09; 226
c) nada impede que o acusado, seja pessoalmente, seja por meio de seu advogado, mas sempre em seu benefício, possa se valer do remédio heroico do habeas corpus (CF, art. 5°, LXVIII),
arguindo que a negativa do acesso de seu advogado aos autos do procedimento investigatório
acarreta constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção. Isso porque esse cerceamento
à atuação do advogado no curso das investigações poderá refletir-se em prejuízo de sua defesa
no processo e, em tese, redundar em condenação à pena privativa de liberdade, circunstância
bastante para admitir-se o habeas corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da defesa e, indiretamente, obviar prejuízo que, do cerceamento delas, possa advir indevidamente à liberdade
de locomoção do investigado. 227
225

STF, 1ª Turma, HC 82.354/PR, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/09/2004
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O cabimento de reclamação perante o Supremc não impede a impetração de mandado de segurança. A uma
porque a Lei nº 11.417/06, ao dispor sobre a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, prevê em
seu art. 72 que da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante,
negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo
dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. A duas porque, na medida em que a reclamação tem
natureza de ação de índole constitucional, e não de recurso, seu cabimento não acarreta incidência do art. 52,
11, da Lei nº 12.016/09, que veda o uso do mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com
efeito suspensivo.

227

No sentido de que o cerceamento à defesa do indiciado no inquérito policial pode refletir-se em prejuízo de
sua defesa e, em tese, redundar em condenação à pena privativa de liberdade ou na mensuração desta, daí por
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Ainda em relação ao acesso do advogado aos autos do procedimento investigatório referente a ilícitos decorrentes de organizações criminosas, especial atenção deve ser dispensada ao
art. 23, parágrafo único, da Lei n° 12.850/13. Por força desse dispositivo, sempre que houver
necessidade de oitiva do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda
que classificados como sigilosos, no prazo rninimo de 3 (três) dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.
Art. 24. O art. 288 do Decreto• Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais :>esso~s. para o fim especifico de cometer crimes:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. A pena aumenta-se ate a metade se a associação é armada ou se houver a
p<lrticipação.de crianç_a ou adolescente." (NR)

22. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
O crime de quadrilha ou bando previsto na redação original do art. 288 do Código Penal
tinha a seguinte redação: ''Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o
fim de cometer crimes". Grande parte da doutrina sempre entendeu que quadrilha e bando seriam expressões sinônimas. Havia, todavia, corrente minoritária no sentid~ de que a quadrilha
atuava em áreas urbanas, além de gozar de maior organização estrutural e funções hierarquicamente divididas entre seus integrantes, ao passo que o bando agia na zona rural e tinha como
característica precípua a desorganização interna e a precariedade na repartição das atribuições
de seus membros. 228
Com o advento da Lei n° 12.850/13, o crime do art. 288, caput, do Código Penal, ganha
nomen juris diverso, passando a ser denominado de associação criminosa. A redação do tipo
penal também sofreu uma sensível alteraç~o, já que houve uma diminuição do número mínimo
de agentes necessários para a caracterizaçio do delito - doravante, 3 (três) ou mais pessoas -,
além da inserção do termo específico na finalidade ("para o fim especf{ico de cometer crimes"). 229
Não há falar em abolitio criminis, p•)is a conduta antes incriminada como quadrilha ou
bando continua sendo tipificada pela nova redação conferida ao art. 288, caput, do Código Penal, agora sob o nomen iuris de associação cri:ninosa. Se a tipificação do crime de quadrilha ou
bando demandava a associação estável e permanente de pelo menos 4 (quatro) pessoas, não se
pode negar que tal conduta continua send:J tratada como tipo penal incriminador pelo art. 288,
caput, do CP, que, doravante, exige apenas a presença de 3 (três) pessoas. Em termos bem
que deve ser admitida a impetração de habeas co:pus de modo a se assegurar o acesso do advogado aos autos:
STF, 1ª Turma, HC 82.354, Rei. Min. Sepúlved3 Pertence, DJ 24/09/2004.
228

No sentido de que quadrilha e bando não siio e>:pressões sinônimas: PIERANGELI, José Henrique. Manual de
direito penal brasileiro. Parte especial. 2' ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. v. 2, p. 680.
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Segundo Nucci (op. cit. p. 106), a inserção do termo específico no caput do art. 288 do CP pela Lei nQ 12.850/13
não provoca nenhum efeito prático, mas sorrente consolida a ideia de se demandar estabilidade e durabilidade
para a associação, ou seja, não se pode considerar associação criminosa o mero concurso de pessoas para o
cometimento de um crime.
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simples, toda quadrilha ou bando composta por 4 (quatro) pessoas já caracterizava uma associação criminosa, que se satisfaz com o número mínimo de 3 (três) indivíduos. Por consequência,
por força do princípio da continuidade normativo-típica, todo e qualquer preceito constante
do Código Penal ou da legislação especial que faça referência ao antigo crime de quadrilha ou
bando continua válido. É o que ocorre, a título de exemplo, com a figura qualificada do crime
de extorsão mediante sequestro constante do art. 159, § 1°, do CP, que prevê pena de reclusão,
de 12 (doze) a 20 (vime) anos, se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por
bando ou quadrilha. Todavia, onde se lê "quadrilha ou bando", deverá se ler, a partir da vigência
da Lei n° 12.850/13, "associação criminosa".

22.1. Análise do tipo penal.
Espécie de crime contra a paz pública, o novel delito de associação criminosa constante do
art. 288 do CP pode ser definido como a associação estável e permanente de 3 (três) ou mais
pessoas com o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes, que podem ser de
igual natureza (ou homogênea) ou de natureza diversa (ou heterogênea).
Diante da nova redação do art. 288, alterada pela Lei n° 12.850/13, a tipificação do delito
demanda a reunião de três ou mais pessoas. Cuida-se de cri~e plurissubjetivo, plurilateral ou
de concurso necessário, figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os diversos agentes (pelo me11os três) auxiliam-se mutuamente com o objetivo de produzir um mesmo
resultado, a saber, a união estável e permanente para a prática de crimes. Pouco importa que
os componentes da associação criminosa não se conheçam reciprocamente, que haja um chefe
ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa
específica, bastando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo. 230
Evidenciada a presença de pelo menos três pessoas, é de todo irrelevante que um deles seja
inimputável - qualquer que seja a causa da inimputabilidade penal (v.g., menoridade, doença
mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado) -, que nem todos os integrantes
tenham sido identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de alguma
causa pessoa de isenção de pena. Aliás, se houver a participação de criança (até 12 anos de idade
incompletos) ou adolescente (idade entre 12 e 18 anos), a pena do crime de associação criminosa
deve ser aumentada até a metade (CP, art. 288, parágrafo único, com redação dada pela Lei n°
12.850/13).
A associação deve apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para
sua configuração, o que diferencia esta figura delituosa do concurso eventual de agentes a que se
refere o art. 29 do Código Penal. O objetivo específico da associação é a prática de vários crimes,
excluídas as contravenções e os aros imorais, sendo indiferente que os crimes sejam (ou não) da
mesma espécie. Ademais, pouco interessa a quantidade de pena cominada aos crimes. Assim,
enquanto no concurso eventual de pessoas, os agentes se unem para praticar determinado(s)
crime(s), na associação criminosa, os crimes são indeterminados. 231
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Nesse sentido, referindo-se, todavia, ao antigo crime de quadrilha: STF, Pleno, AP 481/PA, Rei. Min. Dias Toffoli,
j. 08/09/2011, DJe 127 28/06/2012.
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Nesse contexto: STJ, Corte Especial, APn 514/PR, Rei. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2010, DJe 02/09/2010.

614

LEIS 12.850/13 E 12.694/12- ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E JUIZOS COLEGIADOS

Art. 24

A associação não precisa estar formalizada, sendo suficiente que seja fática ou rudimentar.
Não é necessária hierarquia entre seus membros, nem tampouco que se conheçam ou vivam em
um mesmo local. Sua tipificação depende da conjunção dos seguintes elementos: a) concurso
necessário de pelo menos três pessoas; b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de crimes dolosos, pouco importando o quantum de pena a eles cominado; c) exigência
de estabilidade e de permanência da associação criminosa. 232
Cuida-se de crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação, pela natureza do bem
jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a prática delituosa a qualquer momento. Como se vê, uma das principais características do crime
permanente consiste em o agente poder fazer cessar a perturbação do bem jurídico a qualquer
momento: ele possui o domínio do fato, da conduta e do resultado. Por isso, enquanto não
cessar a permanência, é perfeitamente possível a prisão em flagrante (CPP, art. 303), inclusive
com violação de domicílio sem prévia autorização judicial, já que a própria Constituição Federal
aponta o flagrante deliro como uma das exceções à cláusula de reserva de jurisdição (CF, art. 5°,
XI). Ademais, ainda que determinado indivíduo tenha se associado ao grupo quando ainda
era menor, deverá ser responsabilizado normalmente pelo crime do art. 288 se atingir a idade
de 18 (dezoito) anos enquanto o deliro se encontrar em plena consumação, tal qual disposto na
súmula n° 711 do Supremo. 233

22.2. Consumação e tentativa.
Em se tratando de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se a associação criminosa com a simples associação de três ou mais pessoas para a prática
de crimes, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Sua consumação independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delinquentium. Trata-se,
portanto, de crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se
o simples fato de se figurar como integrante da associação. 234
Aí reside mais uma diferença da associação criminosa em relação ao concurso de pessoas,
que é punido apenas se houver a concretização do delito (consumado ou tentado), nos termos
do art. 31 do CP ("0 ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa
em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado"), ou seja, é
indispensável ao menos a prática de atos executórios em relação ao crime para os quais os agentes
momentaneamente se associaram.
O crime de associação criminosa é incompatível com o conatus. Considerando-se que o
art. 288 do CP exige a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, forçoso é concluir que, presentes a estabilidade e a permanência do agrupamento, o delito
estará consumado; caso contrário, o fato,será atípico.
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STF, 1ª Turma, HC 72.992/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 21/11/1995, DJ 14/11/1996.
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Nessa linha: STJ, Sª Turma, HC 169.510/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/02/2012, DJe 23/04/2012.
Como já se pronunciou o STJ, dada sua natureza permanente, o crime de quadrilha ou bando autoriza a prisão
em flagrante durante todo o lapso temporal em que se verificar a manutenção da associação dos consortes:
STJ, Sª Turma, HC 157.886/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 15/02/2.011, DJe 28/02/2011.
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No sentido de que o crime do art. 288 do CP é autônomo, prescindindo quer do crime posterior, quer, com maior
razão, do anterior: STF, 1ª Turma, HC 95.086/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2009, DJe 162 27/08/2009.
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22.3. Causas de aumento de pena.
Por força do art. 288, parágrafo único, do CP, com redação dada pela Lei n° 12.850/13,
a pena do crime de associação criminosa deve ser aumentada até a metade em duas situações
distintas:
1) Associação armada: como o dispositivo legal não faz qualquer ressalva, esta majorante
deverá incidir tanto na hipótese de arma própria (instrumento concebido com a finalidade de
ataque ou defesa), como imprópria (não tem a finalidade precípua de ataque ou defesa, mas pode
ser usada para tanto), aí incluídas as armas brancas (v.g., facas). Da mesma forma que o emprego
de arma de brinquedo não autoriza o reconhecimento do crime de roubo circunstanciado pelo
emprego de arma (CP, art. 157, § 2°, I) - nesse sentido, basta atentarmos para o cancelamento
da súmula n° 174 do STJ -,parece-nos que sua utilização pela associação também não autoriza
o reconhecimento da majorante do art. 288, parágrafo único, do CP. A nosso juízo, a utilização
de arma por qualquer membro da associação criminosa constitui elemento evidenciador da
maior periculosidade do grupo, expondo todos que o integram à causa especial de aumento de
pena prevista no art. 288, parágrafo único, do CP, desde que, logicamente, tenham consciência
da existência da arma, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Portanto, para efeito de
configuração do delito de associação armada, basta que um só de seus integrantes esteja a portar
armas. A título de exemplo, verificando-se que um indivíduo associou-se a mais duas pessoas
para a prática de crimes e que tinha conhecimento da existência de armas de fogo no local das
reuniões da associação e onde parte dos materiais obtidos nas empreitadas criminosas eram
guardados, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único,
do CP. Nesse caso, mostra-se irrelevante que haja a efetiva utilização da arma ou que os agentes
a portem ostensivamente ou não, ou mesmo que a posse ou o porte da arma de fogo seja legal ou
ilegal. 235 No tocante à associação armada, trata-se, a nova redação do art. 288, parágrafo único,
de novatio legis in mellius, porquanto houve uma diminuição do quantum de aumento de pena:
antes da Lei n° 12.850/13, a pena era aplicada em dobro; com a nova redação do parágrafo
único, a pena aumenta-se até a metade;
2) Participação de criança ou adolescente: a Lei n° 12.850/13 introduziu nova causa de
aumento de pena ao parágrafo único do art. 288 do CP, qual seja, a participação de criança
ou adolescente. Como se trata de novatio legis in pejus, esta majorante só pode ser aplicada aos
crimes de associação criminosa envolvendo a participação de criança ou adolescente cometidos a partir da vigência da Lei n° 12.850/13 (19/09/2013). De acordo com o art. 2° da Lei n°
8.069/90, considera-se criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. Para fins de aplicação dessa majorante,
o agente deve ter consciência quanto à idade do menor, sob pena de respon_sabilidade penal
objetiva. Para a incidência dessa majorante, deve restar comprovado que o menor teve efttiva
participação como membro integrante e participativo da associação criminosa.
Ao contrário de outras causas de aumento de pena, em que o legislador geralmente estabelece
expressamente os limites mínimo e máximo de aumento da pena - veja-se o exemplo do roubo
circunstanciado, em que o § 2° do art. 157 prevê que a pena deve ser aument~da de 113 (um terço)
235
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Nesse contexto: STJ, 5! Turma, HC 137.380/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 24/05/2011, DJe 03/06/2011. Antes do
advento da Lei n2 12.850/13, a jurisprudência já havia se manifestado no sentido de que a tipificação do crime
de quadrilha armada exigia que apenas um de seus integrantes estivesse a portar armas. Nessa linha: STF, 1•
Turma, HC 72.992/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 21/11/1995, DJ 14/11/1996.
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até 1/2 (metade) -, o novel parágrafo único do art. 288 do CP faz referência apenas ao patamar
máximo de aumento da pena - até a metade -, silenciando, todavia, quanto ao limite mínimo de
majoração da pena. Diante do silêncio do dispositivo legal, é bem provável que parte da doutrina
sustente que, diante do silêncio da lei, o quantum mínimo de aumento da pena fica a critério do
juiz, podendo ser de 1 (um) dia. Preferimos, no entanto, entender que o aumento mínimo deve ser
de 1/6 (um sexto), eis que é este o menor aumento de pena previsto no Código Penal.

22.4. Concurso de crimes.
Se os membros da associação praticarem os crimes para os quais se associaram, deverão
responder pelo crime do art. 288 em co::J.curso material com os demais ilícitos por eles perpetrados. À evidência, para que os integrantes do grupo criminoso respondam pelos delitos praticados pela quadrilha ou bando, é indi~pensável que tais infrações penais tenham ingressado
na esfera de conhecimento de cada um deles, sob pena de verdadeira responsabilidade penal
objetiva. Logo, o agente não poderá se~ responsabilizado por um homicídio praticado pelos
demais integrantes do grupo ao qual se assaciou caso não soubesse, de antemão, que tal delito
seria executado pela associação.
Como se trata, o delito de associaçã:l criminosa, de crime autônomo, a condenação simultânea pelo crime do art. 288 (caput :lU parágrafo único) em concurso material com crimes
qualificados (ou majorados) pelo concurw de agentes (ou pelo emprego de arma) não caracteriza
bis in idem, seja porque não há uma relaçá:l de dependência ou subordinação entre as condutas
delituosas, ou porque visam à proteção de bens jurídicos diversos, seja porque a pluralidade de
pessoas (ou o emprego de arma) é aferida em momentos distintos.
Nesse sentido, há diversos precedentes dos Tribunais Superiores proferidos na vigência do
antigo crime de quadrilha, mas cujo raciocínio continua válido ao novel crime de associação
criminosa:
a) a condenação pelo crime' de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2°, I, do CP) e de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP)
não configura bis in idem; 236
b) a prática dos delitos de bando armado (CP, art. 288, parágrafo único) e de porte ilegal de
armas (Lei n° 10.826/03, art. 14) faz instaurar hipótese típica de concurso material de crimes,
por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz pública,
de um lado, e a incolumidade pública, de outro), o que acaba por inviabilizar a aplicação do
princípio da consunção ("major absorbet minorem"); 237
c) é possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha ou bando (CP, art. 288)
e o de extorsão mediante sequestro pelo concurso de agentes (CP, art. 159, § 1°), porquanto os
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STF, 2• Turma, HC 113.413/SP, Rei. Min. Ricacdo Lewandowski, j. 16/10/2012, OJe 222 09/11/2012. No mesmo
sentido: STF, 1• Turma, RHC 102.984/RJ, Rei. !,1in. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 086 09/05/2011; STJ, 5• Turma,
REsp 1.287.467/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 16/02/2012, DJe 05/03/2012; STJ, 5• Turma, HC 179.182/RJ, Rei.
Min. Gilson Dipp, j. 07/02/2012, DJe 14/0:1/2•)12.
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STF, 2• Turma, RHC 83.447/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 17/02/2004, DJ 26/11/2004. Ainda no sentido de que
é possível que a existência de quadrilha seja levada em consideração como circunstância qualificadora do crime
de extorsão mediante sequestro e, ao me,smo tempo, tê-la também em conta para firmar o crime autônomo,
porquanto a objetividade juridica dos tipos (quadrilha e extorsão qualificada) são autônomas e independentes:
STJ, 6ª Turma, HC 59.305/PR, Rei. Min. M2ria Thereza de Assis Moura, j. 05/05/2009, DJe 08/06/2009.
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bens jurídicos tutelados são distintos e os crimes, autônomos, sendo que o primeiro é crime de
perigo abstrato e o segundo de perigo concreto. 138
Raciocínio semelhante haverá de ser aplicado quanto à possibilidade de o agente responder
pelo crime de associação criminosa envolvendo a participação de criança ou adolescente (CP,
art. 288, parágrafo único) em concurso material com o delito de corrupção de menores, previsto
no art. 244-B do Estatuto da Criança e cio Adolescente ("Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la"). 239

22.5. Demais associações criminosas.
Como a Lei das Organizações Criminosas r_ada disse quanto à revogaç~o das demais espécies de associações criminosas, parece-nos que, por força do princípio da especialidade, para
além, obviamente, do crime de organização criminosa previsto no art. 2° da Lei n° 12.850/13,
os dispositivos a seguir elencados permanecem em pleno vigor:
a) associação para fins de tráfico (Lei n° 11.343/06, art. 35, caput): "Associarem-se
duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e§ 1°, e 34 desta Lei";
b) associação para fins de financiamento ao tráfico (Lei n° 11.343/06, art. 35, parágrafo único): "Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se assccia para a prática
reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei";~ 4 c
c) associação para fins de genocídio (Lei n° 2.889/56, art. 2°):
três pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior";

'~ssociarem-se

mais de

d) associação para fins de crimes políticos (Lei n° 7.170/83, arts. 16 e 24): a doutrina
costuma citar outras duas espécies de associações criminosas tipificadas pela Lei de Segurança
Nacional. O art. 16 da Lei n° 7.170/83 tipifica a conduta de "integrar ou manter associação,
partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime
vigente ou do Estado de Dirieto, por meios violer_tos ou com emprego de grave ameaça". De seu
turno, o agente estará sujeito à pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos se "constituir, integrar
ou manter organização ilegal de tipo militar, de qualquer forma ou naturez2, armada ou não,
com ou sem fardamento, com finalidade combativa" (Lei n° 7.170/83, art. 24).

22.6. Distinção entre associação criminosa e constituição de milícia privada.
Apesar da nova redação conferida ao art. 288, caput, do Código Penal, pela Lei n°
12.850/13, não houve qualquer mudança da redação típica do crime de consdtuição de milícia
privada constante do art. 288-A do Código Penal. Impõe-se, portanto, estabelecer as diferenças
entre tais crimes.
238

STJ, 5ª Turma, HC 120.454/RJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 23/02/2010, DJe 22/03/2010.
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Quanto ao crime do art. 244-B do ECA, especial aten;ão deve ser dispensada à sumula nº 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal".
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Para mais detalhes acerca dos crimes previstos
Drogas.
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Por meio de tipo penal aberto de duvidosa constitucionalidade à luz do princípio da reserva
legal (ou legalidade em sentido estrito), já que não consta do preceito primário do tipo penal
incriminador uma definição precisa da conduta proibida, o legislador da Lei n° 12.720/12 introduziu no Código Penal o novel crime de constituição de milícia privada valendo-se de conceitos
vagos e indeterminados. Eis a redação da nova figura delituosa do art. 288-A do Código Penal:
"Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular,
grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código".
São 5 (cinco) os verbos utilizados no art. 288-A do Código Penal: a) constituir: significa
formar, criar, formar a essência, trazer à existência; b) organizar: apesar de não participar da
fundação, como ocorre na modalidade "constituir", o agente concorre para o crime preparando
o funcionamento do grupo, estabelecendo suas bases, colocando-o em ordem; c) integrar: tem
o senrido de fazer parte, reunir-se, aliar-se ou congregar-se; d) manter: tem o significado de
sustentar, conservar ou defender; e) custear: consiste em financiar, arcar com as despesas.
Por força da péssima redação do art. 288-A do CP, a constituição de milícia privada limita-se apenas aos crimes previstos no Código Penal, pouco importando o bem jurídico tutelado ou
a quantidade de pena a eles cominada. Logo, se o grupo formado estiver voltado à prática de
crimes previstos na Legislação Especial, ou contravenções penais, não há falar em constituição de
milícia privada. À evidência, quanto à associação estável e permanente para a prática de crimes
(jamais contravenções penais), o crime de associação criminosa previsto no art. 288, caput, do
CP, subsiste como soldado de reserva. Como o art. 288-A faz referência à formação desses grupos com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal, conclui-se que
tais crimes necessariamente devem ter natureza dolosa, porquanto não se pode conceber a formação de um grupo com a finalidade de praticar crimes culposos, já que, neste caso, o resultado
não é produzido de maneira consciente e voluntária.
Revelando péssima técnica legislativa, a Lei n° 12.720/12 não teve o cuidado de definir o
número mínimo de pessoas necessário para a caracterização de uma organização paramilitar,
milícia particular ou grupo ou esquadrão. Certamente, haverá quem diga que basta a presença
de 2 (duas) pessoas. Outros, por sua vez, poderão entender que são necessárias pelo menos 4
(quatro) pessoas, traçando um paralelo com o conceito de organizações criminosas constante do
art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13.
A nosso juízo, levando-se em consideração que esta novel figura delituosa foi inserida no
art. 288-A, o ideal é concluir que se trata de subespécie de associação criminosa. Logo, há
necessidade da associação estável e permanente de pelo menos 3 (três) pessoas, nos mesmos moldes
exigidos pelo art. 288, caput, do Código Penal. 241 Quando o legislador quer se referir à necessidade de duas pessoas, o faz de maneira expressa. A título de exemplo, basta atentar para a redação
da qualificadora do crime de furto constante do art. 155, § 4°, inciso IV; do CP: "mediante o
concurso de duas ou mais pessoas". De mais a mais, é óbvio que a ideia de apenas duas pessoas, ou
seja, de um par, colide frontalmente com a de organização paramilitar, milícia particular, grupo
ou esquadrão, que exige a presença de um conjunto de indivíduos. Também se revela inviável
o empréstimo do número mínimo de 4 (quatro) pessoas inserido pelo art. 1°, § 1°, da Lei n°
12.850/13, como requisito obrigatório para a constituição de uma organização criminosa.
O legislador se refere à criação de 3 (três) grupos distintos, a saber:
241

Na mesma linha: BITENCOURT; BUSATO. Op. cit. p. 280.
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1) Organização paramilitar: trata-se de associação civil ou grupo não oficial, que atua paralalemente ao Estado (forças policiais e/ou militares) de maneira ilegal, com o emprego de armas, com estrutura semelhante à militar. De modo a atingir seus objetivos, essas organizações
paramilitares geralmente se utilizam de técnicas e táticas policiais oficiais por elas conhecidas, já
que é muito comum que seus integrantes sejam policiais ou militares (ou ex-policiais e militares
da reserva ou reformados), a exemplo de militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, policiais militares, bombeiros, policiais civis e federais. De se lembrar que, sob o fundamento de que
o Estado tem exclusividade em relação ao uso do poder coercitivo frente à sociedade em geral, a
própria Constituição Federal proíbe expressamente as organizações paramilitares (art. 5°, XVII); 242
2) Milícia particular: a origem do crime de constituição de milícia particular está relacionada, sobremaneira, ao surgimento das milícias na cidade do Rio de Janeiro. Como não existe um
espaço de poder desocupado, diversos grupos compostos de civis e agentes públicos ali ingressaram- inicialmente, como verdadeiros "heróis" de uma comunidade fragilizada pela violência- a
pretexto de prestar serviços de segurança em virtude do vácuo criado pela ausência do Estado em
determinados territórios. Para tanto, cobravam pequenos valores individuais, que serviam como
remuneração aos serviços de segurança por elas prestados. Como as milícias eram armadas, traficantes e pequenos criminosos acabaram sendo expulsos dos locais por eles ocupados anteriormente. Com a ocupação desses territórios, as milícias perceberam que, além do serviço de segurança,
podiam auferir lucros com outros serviços. Passaram, então, a diversificar suas atividades, prestando outros serviços como o transporte alternativo, distribuição de gás e água, e ligações clandestinas
de internet e TV a cabo. Valendo-se de insígnias das forças de segurança pública, esses grupos
passaram a promover a sua empresa pela disseminação do medo e da extorsão. De fato, a violência,
inicialmente voltada apenas para traficantes e outros criminosos, passou a ser dirigida contra os
moradores em geral, que se viram compelidos não apenas a pagar pelos serviços de segurança, mas
também a adquirir produtos e serviços exclusivamente dos milicianos. Ante a ausência de definição legal do conceito de "milícia privada", talvez possamos tomar como parâmetro as seguintes
características: a) controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo
armado irregular; b) o caráter coativo desse controle; c) o ânimo de lucro individual como motivação central; d) um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à restauração da
segurança; e) participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado. 243
3) Grupo ou esquadrão: à primeira vista, como o art. 288-A do CP refere-se à formação
de grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código,
poder-se-ia concluir que sua criação estaria relacionada à prática de qualquer crime previsto no
Código Penal. Fosse esta a melhor interpretação. o dispositivo seria esvaziado por completo, já
que seu conceito acabaria se confundindo com o próprio delito de associação criminosa, com a
única diferença de que, para fins de tipificação do art. 288, caput, do CP, a associação tem o fim
de cometer quaisquer crimes, não necessariamente previstos no Código Penal, como ressalva o
9~
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Com entendimento semelhante: GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial.
tora lmpetus, 2013. p. 224.
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São essas as características peculiares às milícias apontadas pelo sociólogo Ignácio Cano, citado no Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Resolução nº 433/2008),
destinada a investigar a ação dessas milícias naquele Estado. Para Cleber Masson (op. cit. p. 477), milfcia privada "é o
agrupamento armado e estruturado de civis- inclusive com a participação de militares fora das suas funções- com
a pretensa finalidade de restaurar a segurança em locais controlados pela criminalidade, em face da inoperância e
desídia do Poder Público, e como recompensa são remunerados por empresários e pelas pessoas em geral".
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art. 288-A. Por isso, o art. 288-A deve ser submetido a uma interpretação teleológica junto à Lei
n° 12.720/12, para fins de se concluir que a finalidade da :ormação desse grupo ou esquadrão
está voltada à prática de crimes de extermínio de seres humanos. Afinal, consta do enunciado da
referida Lei que seu objetivo é dispor sobre o crime de extermínio de seres humanos. Portanto, esse
grupo ou esquadrão a que se refere o art. 288-A deve ter como especial fim de agir o extermínio
de seres humanos, sendo formado por particulares e também por policiais autointitulados de
"justiceiros". A palavra extermínio pode ser compreendida como a "chacina", o "aniquilamento",
a "destruição com mortandade de pessoas". Esse extermínio tem como característica principal a
impessoalidade, isto é, mata-se uma pessoa sem que o executor do delito sequer saiba seu nome.
Na verdade, a vítima é assassinada em virtude de alguma característica especial de natureza
política, social, religiosa, étnica, ou qualquer outro traço peculiar capaz de identificá-la como
membro de um grupo a ser exterminado (v.g., menores de rua, mendigos, prostitutas, etc.). 244

22.7. Distinção entre associação criminosa e organização criminosa.
Apesar de também funcionar como espécie de crime contra a paz pública, este novo tipo
penal de associação criminosa inserido no art. 288, caput, do CP, não se confunde com o crime
de organização criminosa constante do art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, pelos seguintes motivos:
1) a organização criminosa demanda a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, ao passo
que a associação criminosa pressupõe a presença de 3 (três) ou mais agentes;
2) a organização criminosa deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, ao passo que a tipifi:ação do crime do art. 288, caput, do
CP, dispensa a organização, sendo indiferente a posição o:::upada por cada -associado;
3) a organização criminosa tem como finalidade a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas oáximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos, ou de caráter transnacional; a associação criminosa tem como finalidade a prática de uma
série indeterminada de crimes, que pode ser de igual nat·.Jreza (ou homogênea) ou de natureza
diversa (ou heterogênea), pouco importando a quantidade de pena a eles cominada.
Em síntese, pode-se trabalhar com o seguinte quadr-::> comparativo:
.
•''·'
...

'·.

...

· AssociaÇão Crimiriósa
Art~ 288,.caput, do CP

.......

'

..

.,.

. ó~g!ll)!~~'i'.~riT,I,o~~~ ; .. · -:,i. ·: ...
Art. 1-,.§ 1-; c/c art. 22, caput,
ambos da Lei ne 12.850/13

Número de integrantes: associação estável e permanente de 3 (três) ou mais pessoas;

Número de integrantes: associação estável e permanente de 4 (quatro) ou mais pessoas;

Organização interna: é dispensável para a caracterização do crime, sendo irrelevante a divisão de
tarefas entre seus integrantes;

Organização interna: a associação deve ser estruturalmerte ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente;

Elemento subjetivo específico (especial fim de
agir): cometer uma série indeterminada de crimes, pouco importando a quantidade de pena a
eles cominada.

Elemento subjetivo específico (especial fim de
agir): obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais (crimes ou
contravenções penais) cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacionaL

244

Para mais detalhes acerca do conceito de grupo de extermlnio,. remetemos o leitor ao Capitulo referente à Lei
dos Crimes Hediondos.
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Art. 25. O art. 342 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 342 .......................................................................................................... .
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa .
.........................................................................................................."(NR)

23. AUMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO OU
FALSA PERÍCIA.
Antes da entrada em vigor da Lei n° 12.850/13, a pena cominada ao crime de falso testemunho ou falsa perícia era de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Como a pena mínima prevista era igual a 1 (um) ano, era cabível a smpensão condicional do processo (Lei no
9.099/95, art. 89).
Por força do art. 25 da Lei n° 12.850/13, o preceito secundário do crime do art. 342 do
Código Penal foi alterado. Doravante, a pena cominada ao crime de falso testemunho ou falsa
perícia será de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Como a pena mínima cominada
ao crime passa a ser superior a 1 (um) ano, não mais será cabível a suspensão condicional do
processo. Evidentemente, como se trata de lei nova mais gravosa, a aplicação do novel preceito
secundário está restrita aos crimes praticados a partir da vigência da Lei n° 12.850, que ocorreu
no dia 19 de setembro de 2013.
Se o crime for praticado mediante suborno ou cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade
da administração pública direta ou indireta, esta per-a de 2 (dois) a 4 (quatro) anos deverá ser
aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), nos termos do art. 342, § 1°, do Código Penal.
Nessa hipótese, como a pena máxima cominada passa a ser superior a 4 (quatro) anos, será
possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, ainda que
o acusado seja primário.
Art. 26. Revoga-se a Lei n2 9.034, de 3 de mai'o de 1995.

24. REVOGAÇÃO DA LEI No 9.034/95.
Antes da vigência da Lei n° 12.850/13, era a Lei no 9.034/95 que dispunha sobre meios de
prova e procedimentos investigatórios que versassem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo. Como
a Lei n° 12.850/13 passou a regular integralmente a matéria de que tratava a legislação pretérita,
seu art. 26 revogou expressamente a Lei n° 9.034/95.
A comparação entre os textos da revogada Lei n° 9.034/95 e o da Lei n° 12.850/13 permite
a extração de algumas conclusões acerca do novo regramento legal dispensado às organizações
criminosas no ordenamento pátrio. Vejamos cada uma delas, separadamente.

622

l

LEIS 12.8S0/13 E 12.694/12- ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E JUIZOS COLEGIADOS

Art. 26

24.1. Identificação criminal.
No capítulo referente à identificação criminaL(Lei n° 12.037/09), vimos que a identificação
criminal é de· fundamental importância no auxílio da aplicação do direito penal, porquanto,
através dela, é feito o registro dos dados identificadores da pessoa que praticou a infração penal
sob investigação, possibilitando o conhecimento ou a confirmação de sua identidade, a fim de
que, ao término da persecução penal, lhe sejam impostas as sanções decorrentes do delito praticado. São três as espécies de identificação criminal: fotográfica, datiloscópica e, com o advento
da Lei n° 12.654/12, do perfil genético.
Quando a Lei n° 9.034/95 entrou em vigor, havia previsão expressa no sentido da identificação criminal compulsória de pessoas envolvidas com o crime organizado, independentemente
da existência de identificação civil. Posteriormente, todavia, foi criada uma lei específica acerca
da identificação criminal (Lei n° 10.054/00). Como o art. 3°, inciso I, da Lei n° 10.054/00 posteriormente revogada pela Lei n° 12.037/09 -, enumerava, de forma incisiva, determinados
crimes em que a identificação criminal seria compulsória - homicídio doloso, crimes contra o
patrimônio praticados com violência ou grave ameaça, receptação qualificada, crimes contra a
liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público-, não constando, dentre eles, a
hipótese em que o acusado se envolve com a ação praticada por organizações criminosas, restou
consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o preceito do art. 5° da Lei n°
9.034/95 teria sido tacitamente revogado pela Lei n° 10.054/00. 245
Tal conclusão restou ainda mais explícita com o advento da Lei n° 12.037/09, que revogou
a Lei n° 10.054/00. De acordo com seu art. 1°, o civilmente identificado não será submetido à
identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Ora, se a Lei n° 10.054/00 foi expressamente revogada pelo art. 9° da Lei n° 12.037/09 e, se o art. 1° da Lei n° 12.037/09 preceitua
que a identificação criminal só poderá ocorrer nos casos previstos nesta lei, tínhamos aí mais um
argumento no sentido da revogação tácita do art. 5° da Lei n° 9.034/95. 246
Com a revogação expressa da Lei n° 9.034/95 pelo art. 26 da Lei n° 12.850/13 e, considerando-se que a nova Lei de Organizações Criminosas nada dispõe quanto à identificação criminal obrigatória de agentes envolvidos com ações praticadas por organizações criminosas, não há
mais qualquer controvérsia quanto ao assunto: doravante, a identificação criminal somente será
possível nas hipóteses estabelecidas no art. 3° da Lei n° 12.037/09.

24.2. Liberdade provisória.
No capítulo referente à Lei dos Crimes Hediondos, vimos que não é dado ao legislador
vedar, em abstrato, a concessão de liberdade provisória a determinado delito, estabelecendo verdadeira prisão cautelar obrigatória para aquele que foi px:eso em flagrante, independentemente
de prévia análise judicial acerca da necessidade de subsistência da constrição cautelar.
Portanto, o art. 7° da revogada Lei n° 9.034/95, que dispunha que não seria concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que tivessem tido intensa e efetiva
245

STJ, 5! Turma, RHC 12.965/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 07/10/2003, DJ 10/11/2003 p. 197. Na mesma linha:
STJ, 5! Turma, HC 12.968/DF, Rei. Min. Felix Fischer, j. 05/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 303.
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Na mesma linha é o entendimento de Eduardo Luiz Santos Cabette. Comentários Iniciais à nova lei de identificação criminal (Lei nº 12.037/09}. Jus navigandi, ano 14, n2 2.288, Teresina, 6 out. 2009. Disponfvel em: http://jus.
com.br/revista/texto/13628. Acesso em: 15 maio 2011.
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participação na organização criminosa, não resistia a uma filtragem constitucional, nem tampouco convencional, seja porque se revelava incompatível com a regra de tratamento que deriva
do princípio da presunção de inocência, seja porque estabelecia hipótese de conversão automática de prisão em flagrante em preventiva, o que contraria a própria exegese do art. 310, inciso li,
do CPP, que passou a exigir que esta conversão ocorra apenas quando presentes os pressupostos
da prisão preventiva, e desde que haja fundamentação expressa nesse sentido. Afinal, o legislador
não pode substituir-se ao juiz na aferição da existência de situação de real necessidade capaz
de viabilizar a utilização, em cada situação ocorrente, do instrumento de tutela cautelar penal.
Cabe, unicamente, ao Poder Judiciário, aferir a existência, ou não, em cada caso, da necessidade
concreta de se decretar a prisão cautelar.
A inconstitucionalidade do art. 7° da revogada Lei n° 9.034/95 já havia sido reconhecida
expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal: "Cláusulas inscritas nos textos de tratados internacionais que imponham a compulsória adoção, por autoridades judiciárias nacionais,
de medidas de privação cautelar da liberdade individual, ou que vedem, em caráter imperativo,
a concessão de liberdade provisória (Convenção de Palermo, art. 11), não podem prevalecer em
nosso sistema de direito positivo, sob pena de ofensa à presunção de inocência, dentre outros
princípios constitucionais que informam e compõem o estatuto jurídico daqueles que sofrem
persecução penal instaurada pelo Estado. A vedação apriorística de concessão de liberdade provisória é repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a considera incompatível com a presunção de inocência e com a garantia do "due process", dentre outros princípios
consagrados na Constituição da República, independentemente da gravidade objetiva do delito".247

Com a revogação da Lei n° 9.034/95 pelo art. 26 da Lei n° 12.850/13 e, considerando-se
que a nova Lei de Organizações Criminosas nada dispõe acerca do assunto, é de se concluir que,
doravante, a ação envolvendo organizações criminosas passa a admitir, pelo menos em tese, a
concessão de liberdade provisória. Isso, todavia, não significa dizer que todo e qualquer acusado
que tenha se associado à determinada organização criminosa será obrigatoriamente colocado em
liberdade. Na verdade, a repercussão prática disso é tão somente impedir que o juiz possa negar
a concessão da liberdade provisória, invocando, como o fazia anteriormente, apenas o disposto
no revogado art. 7° da Lei n° 9.034/95.
Portanto, se o juiz entender que há necessidade de conversão da prisão em flagrante em
preventiva (ou temporária), deverá apontar fundamentada mente não apenas o fumus comissi
delicti- prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -, como também o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade do cárcere ad custodiam para assegurar a aplicação
da lei penal, a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de novas infrações
penais (CPP, art. 282, I), e desde que revelada a ineficácia das medidas cautelares diversas da
prisão. Nesse contexto, como já se pronunciou o Supremo, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva". 248
247

STF, 2~ Turma, HC 94.404/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 18/11/2008, DJe 110 17/06/2010.

248 STF, 1• Turma, HC 95.024/SP, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 14/10/2008, DJe 035 19/02/2009. Com entendimento
semelhante: STJ, 5~ Turma, HC 183.568/GO, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 01/03/2011, DJe 28/03/2011.
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24.3. Recolhimento à prisão para apelar.
De acordo com o art. 9° da revogada Lei n° 9.034/95, o acusado não poderia apelar em
liberdade nos crimes previstos na referida Lei. Tal dispositivo estabelecia o recolhimento do
acusado à prisão como condição automática de admissibilidade recursal, pouco importando se
o acusado era primário, portador de bons antecedentes, ou se estavam presentes (ou não) os pressupostos que autorizavam a prisão preventiva (CPP, art. 282, I, c/c art. 312). Em outras palavras,
em processos criminais relacionados a ilícitos praticados por quadrilha ou bando, associações ou
organizações criminosas, jamais seria franq·.1eado ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
porque o art. 9° da Lei n° 9.034/95 estabelecia o recolhimento à prisão como efeito automático
da sentença condenatória.

É sabido que, durante anos e anos, o recolhimento à prisão figurou no Código de Processo
Penal e na legislação especial como condição de admissibilidade recursal. Desde o advento da
Constituição Federal, este draconiano fato impeditivo do conhecimento de um recurso já era
questionado por boa parte da doutrina, Db o argumento de que o direito ao duplo grau de
jurisdição não podia ser tolhido em virtude do não recolhimento do acusado à prisão. Não obstante a posição doutrinária, tal requisito era tido como válido pelos Tribunais Superiores, como
se depreende da própria súmula no 9 do STJ: "A exigência da prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da pres·.mção de inocência".
Ocorre que, em julgamento histórico), o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca do assunto, pondo um fim à vinculação do conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Entendeu a Suprema Corte que haveria um cpnflito entre a garantia
ao duplo grau de jurisdição, expressameme prevista no art. 8°, § 2°, "h", do Pacto de São José
da Costa Rica, incorporado ao ordenamento por força do art. 5°, § 2°, da CF, e a exigência de
o condenado recolher-se ao cárcere para que a apelação fosse processada. 249
Do referido julgado podem ser extr:ddas duas importantes conclusões: a) o direito de apelação pode ser exercido no âmbit9 criminal, independentemente do recolhimento do acusado à
prisão, pouco importando também se ele é primário ou não, portador de bons antecedentes ou
não; b) nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do acusado, fazendo-o de maneira fundamentada à luz dos pressupostos dos arts. 282, I, 312 e 313 do
CPP, e desde que revelada a ineficácia ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Consolidando o entendimento firoado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 88.420, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, em 23 de abril
de 2008, o enunciado da súmula n° 347, segundo o qual o conhecimento de recurso de apelação
do riu independe de sua prisão. Por consequência, deixou de ter qualquer validade a súmula n°
09 do STJ. Além disso, ao editar a súmula n° 347, o STJ passou a reconhecer: o duplo grau
de jurisdição como garantia do acusado: a impossibilidade de lei ordinária limitar o direito de
recurso; e a possibilidade de prisão somente quando a decisão for devidamente fundamentada

249

5TF, 1• Turma, HC 88.420/PR, Rei. Min. F.ic3rdo Lewandowski, j. 17/04/2007, DJe 32 06/06/2007. Mesmo antes
da decisão proferida no HC 88.420, o Su:.remo Tribunal Federal já caminhava no sentido de declarar invá·
lido (total ou parcialmente) o art. 92 da Lei n2 9.034/95, quando a reclamação 2.391 perdeu seu objeto. Na
mesma linha, porém pelo Tribunal Pleno o o Supremo: HC 90.279/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 26/03/2009,
Dle 157 20/08/2009.
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com fatos concretos e dentro dos parâmetros do art. 312 do CPP, ou quando transitada em
julgado a decisão condenatória. 250
Essa discussão ganhou reforço a partir do no·.-o entendimento da Suprema Corre acerca do
status normativo de tratados internacionais de direitos humanos. A partir do momento em que
o Supremo passou a considerá-los dotados de status normativo supralegal (RE 466.343), temos
que resulta inaplicável a legislação infraconstituci:mal com eles conflitantes, seja ela anterior ou
posterior ao ato de ratificação.
Se é este o no•·o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do status normativo do Pacto de São José da Costa Rica, que expressamente assegura
aos acusados o direito ao duplo grau de jurisdição (Dec. 678/92, art. 8°, § 2°, "h"), forçoso é
concluir que o art. 9° da revogada Lei n° 9.034/S15, que outrora condicionava o conhecimento
da apelação ao recolhimento do acusado à prisão, já havia deixado de ter validade no ordenamento pátrio.
Diante dessa mudança de entendimento jurisprudencial, pa~sou a constar expressamente
do Código de Processo Penal que, por ocasião d:c sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhe-:imento da apelação que vier a ser interposta"
(CPP, art. 387, § 1°, renumerado pela Lei n° 12.736/12).
Certamente, haverá quem diga que o art. 9"' da Lei n° 9.034/95 não fora revogado tacitamente pela nova sistemática adotada pelas Leis L.719/08 e 12.403/11, sob o argumento de que,
por se tratar de lei especial, devia prevalecer a reg:a lex specialis derrogat legi generalis, com o que
não podemos concordar. De fato, como adverte Badaró, quando uma lei especial excepciona
uma regra geral, o faz diante da inadaptabilidack daquela disciplina comum para as peculiaridades dos casos regidos pela lei especial. Obviamente, no caso de uma verdadeira revolução na
disciplina da lei geral, que passa a seguir um sistema completamente novo, não se pode, pura e
simplesmente, negar aplicação à nova lei geral, ou melhor, ao novo sistema global às situações
disciplinadas pela lei especial. Isso porque desaparece, em tal caso, a justificativa de adoção do
fator de diferenciação. 2 5 1
Com a revogação expressa da Lei n° 9.034195 pelo art. 26 da Lei n° 12.850/13 e, considerando-se que a nova Lei de Organizações Criminosas nada dispõe quanto ao recolhimento à
prisão para apelar, é de se concluir que, doravanr~, independentemente do recolhimento à prisão
-ou até mesmo de eventual fuga durante a tram~tação do recurso -, o acusado terá assegurado o
direito ao duplo grau de jurisdição. O recolhimento do condenado à prisão não mais poderá ser
exigido como requisito para o conhecimento do :ecurso de apelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos direitos de ampla de:'"esa e à igualdade entre as partes no processo. 2 52
Se o conhecimento da apelação independe do recolhimento à prisão, isso, no entanto, não
significa dizer que o acusado não possa ser preso quando da sentença condenatória. A prisão
preventiva pode ser decretada no momento da sentença condenatória, desde que o magistrado o
250

ZAPPALA, Amalia Gomes. Súmula 347 do STJ- Fim da inconstitucional escolha entre liberdade e apelação. Boletim IBCCrim 187, ano 16. São Paulo: IBCCrim, junº 20JB, p. 18.
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BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas- comentários à
Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernan jes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 269.
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Mesmo antes da revogação da Lei nº 9.034/95, já era esse o entendimento da Suprema Corte: STF, Pleno,
RHC 83.810/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 200 22/10/2009.
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faça de maneira fundamentada, apontando a presença dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do
CPP, associada à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a eficácia
do processo. Porém, o faro de a prisão cautelar ter sido decretada de maneira fundamentada
jamais poderá servir como óbice ao conhecimento do recurso, sob pena de afronta ao duplo
grau de jurisdição, previsto expressamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

24.4. Regime inicial de cumprimento da pena.
Dispunha o art. 10 da revogada Lei n° 9.034/95 que os condenados por crimes decorrentes
de organização criminosa deveriam iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Estranhamente, o legislador restringia a aplicação desse preceito apenas aos condenados por ilícitos
decorrentes de organização criminosa. Logo, interpretando-se a contrario sensu o dispositivo
legal em exame, concluía-se que condenados por ilícitos decorrentes de quadrilha ou bando ou
associações criminosas podiam iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
No tocante à (in) constitucionalidade de fixação do regime inicial fechado em relação a
determinado(s) deliro(s), é bom lembrar que, em recente julgado, o Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstimcionalidade do § 1° do art. 2° da Lei n° 8.072/90, com
redação dada pela Lei n° 11.11.464/07, na parte em que contida a obrigatoriedade de fixação
de regime fechado para início de cumprimento de reprimenda aos condenados pela prática de
crimes hediondos ou equiparados. Para o Supremo, se a Constimição quisesse a fixação do regime inicial aberto com base no crime em abstrato, teria incluído a restrição no tópico inscrito
no art. 5°, XLIII, da CF, o que não ocorreu, já que referido preceito afasta somente a fiança, a
graça e a anistia, para, no inciso XLVI, assegurar, de forma abrangente, a individualização da
pena. Destarte, pelo menos em tese, deve ser admitido o início de cumprimento de reprimenda
em regime diverso do fechado a condenados que preencham os requisitos previstos no art. 33,
§ 2°, b; e § 3°, do CP. Assim como no caso da vedação legal à substimição de pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo deliro de tráfico -já declarada inconstitucional pelo STF - , entendeu-se que a definição de regime deveria sempre ser analisada
independentemente da namreza da infração.m
Ora, a partir do momento em que o Supremo passou a reconhecer a inconstitucionalidade
de fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta a condenados pela
prática de crimes hediondos e/ou equiparados, sustentávamos, desde a 1a edição desta obra, que
não havia razão para não se aplicar o mesmo raciocínio aos ilícitos decorrentes de organizações
criminosas, desde que, evidentemente, preenchidos os requisitos constantes do art. 33 do Código Penal.
Com a revogação da Lei n° 9.034/95 pelo art. 26 da Lei n° 12.850/13 e, conside~ando-se
que a nova Lei de Organizações Criminosas nada dispõe aàrca do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conclui-se que, doravante, é perfeitamente posr.o/el _que
condenados por infrações penais decorrentes de organização criminosa iniciem o cumrr.l.inénto
253

STF, Pleno, HC 111.840/ES, Rei. Min. Dias Toffoli, 27/06/2012. Admitindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aperto para o crime de tráfico de drogas: STF, 2•
Turma, HC 111.844/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 24/04/2012; STF, 2• Turma, HC 112.195/SP, Rei. Min. Gil mar
Mendes, j. 24/04/2012. Admitindo a fixação de regime prisional diferente do fechado para o infcio do cum·
primento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas: STJ, 3• Seção, EREsp 1.285.631/SP, Rei. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 24/10/2012.
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da pena em regime inicial diverso do fechado, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos
do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação

oficial.
Brasflia, 2 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.8.2013- Edição extra

25. VIGÊNCIA DA LEI N° 12.850/13.
Consoante disposto no art. 8°, § 1°, da Lei Complementar n° 95/98, a contagem do prazo
para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da
data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Destarte, considerando que a Lei n° 12.850 foi publicada oficialmente no dia 5
de agosto de 2013, temos que sua vigência ocorreu em data de 19 de setembro de 2013, já que
seu art. 27 estabeleceu uma vacatio legis de 45 (quarenta e cinco) dias.
LEI Nº 12.694/12

Art. 1!!. Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações c-riminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato
processual, especia.lmente:
1- decretaÇão. de prisão ou de niédidas assecuratórias;

11- concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;
111- sentença;
IV- progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
V- concessão de liberdade condicional;

VI- transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima; e
VIl- inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.
§ 1! O juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam
risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão
correicional.

§ 2! O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por
sorteio eletrônico dentre aqueles de competênCia criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.
§ 3! A competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado.
§ 4! As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em
prejuízo à eficácia da decisão judicial.
§. S! A reunião do colegiado composto por jufzes domiciliados em cidades diversas poderá ser
feita pela via eletrônica.

.
, § _G! As decisões do colegii!do, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por to. dÔs os seus, integrantes, serão'publididas seni qualquer referência à voto divergente de qualquer
_·membro. ·'.,•:,:·._-. ·_.
: ;: ·
· .·.
.
·
·
.

. :: § 7! Ostrib·ti~al~;•no•ãmbitO' dé 'suas competênCias; expedirão 'normas regulamentando a composição do colegiàdo e os prócedirnentos a'serem;adotados para o seu funcionamento.
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26. JUÍZO COLEGIADO PARA O JULGAMENTO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
O li Pacto Republicano de Estado, assinado em 2009, estabeleceu como diretriz a criação
de colegiado para julgamento em 1° grau de crimes perpetrados por organizações criminosas,
para trazer garantias adicionais aos magistrados, em razão da periculosidade das organizações
e de seus membros. Some-se a isso a morte de quatro juízes nos últimos tempos - Leopoldino
Marques do Amaral, Antônio José Machado Dias, Alexandre Martins de Castro Filho e Patrícia
Acioli. Tem-se aí o pano de fundo que deu origem à Lei n° 12.694/12, que passou a dispor sobre
a formação de um juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição formado por 3 (três) juízes
para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, cujo objetivo precípuo é o
de despersonalizar a figura do juiz singular. 2 54

No plano federal, trata-se de novidade no processo penal brasileiro. De fato, a despeito
de as Turmas Recursais dos Juizados Especiais também serem formadas por 3 (três) juízes em
exercício no primeiro grau de jurisdição, este órgão funciona como segundo grau de jurisdição,
ou seja, como juízo ad quem em relação às deci.>Ões proferidas pela 1" instância dos Juizados
Especiais Criminais no processo e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. Em
sentido diverso, os juízos colegiados para o julgamento de crimes praticados por organizações
criminosas atuarão no primeiro grau de jurisdição, cabendo ao respectivo Tribunal de Justiça
(ou Tribunal Regional Federal) o julgamento de eventuais recursos.
Dissemos que se trata de novidade no processo penal brasileiro no plano federal porquanto, mesmo antes do advento da Lei n° 12.694/12, alguns estados da federação, atendendo à
Recomendação n° 3, de 30 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, 255 já haviam
manifestado certa preocupação em relação ao assunto (v.g., Pará e Mato Grosso). A tÍtulo de
exemplo, por meio da Lei n° 6.806/2007, o Estado de Alagoas criou a 17" Vara Criminal da
Capital, atribuindo-lhe competência exclusiva para proce.>sar e julgar delitos praticados por organizações criminosas dentro do território alagoano. A constitucionalidade dessa Lei Estadual
foi objeto de discussão na ADI 4.414. Por tratar de matéria relacionada à organização judiciária,
concluiu o Supremo ser válida a criação, pelos estados-membros, de varas especializadas em
razão da matéria, haja vista o quanto disposto no art. 74 do CPP, c/c art. 125 da Constituição
Federal, desde que respeitadas as competências previstas r,a própria Carta Magna (v.g., Tribunal
do Júri), sem que se possa arguir eventual afronta aos princípios do juiz natural, da vedação à
criação de tribunais de exceção e da legalidade. Por maioria, o Plenário do Supremo deu-lhe
interpretação conforme a Constituição para excluir exegese que não se resuma ao disposto no
art. 1° da Lei 9.034/95, ou seja, a vara especializada teria competência apenas para o processo e
julgamento dÓs delitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando (CPP, art. 288),
ou associações criminosas (Lei n° 11.343/06, art. 35; Lei n° 2.889/56, art. 2°). Ressalvou-se
254

De se lembrar que a Lei nQ 12.694/12 não foi tacitamente revogada pela Lei nº 12.850/13. Para mais detalhes
acerca do assunto, remetemos o leitor ao item 1.6 ("Revogação tácita e parcial da Lei nQ 12.694/12").
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Recomendação nQ 3, de 30 de maio de 2006, do CNJ: "1. Ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, no que respeita ao Sistema Judiciário Federal, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, a
especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos
praticados por organizações criminosas. 2. Para os fins desta recomendação, sugere-se: (... ) (e) que as varas
especializadas em crime organizado contem com mais de um juiz, bem como com estrutura material e de pessoal especializado compatível com sua atividade, garantindo-se aos magistrados e servidores segurança e proteção para o exercício de suas atribuições".
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também que, na medida em que a lei estadual definiria o conceito de organização criminosa em
termos de tipificação, ela extrapolaria seus limites, visto que esse conceito, apesar da Convenção
de Palerma, poderia ser estabelecido apenas por lei federal, já que convenções internacionais não
se qualificam como fontes formais de direito penal, para o qual vigora o princípio da reserva
legal.
Especificamente em relação ao art. 2° da Lei n° 6.806/2007, segundo o qual esta Vara
Especializada teria titularidade coletiva, sendo composta por 5 (cinco) Juízes de Direito, o Supremo concluiu ser possível que lei estadual instituísse órgão jurisdicional colegiado em 1° grau,
nos mesmos moldes do que já ocorre, por exemplo, com o Tribunal do Júri, Junta Eleitoral e
Turma Recursal. A composição de órgão jurisdicional inserir-se-ia na competência legislativa
concorrente para versar sobre procedimentos em matéria processual (CF, art. 24, XI). Assim,
quando a norma criasse órgão jurisdicional colegiado, isso significaria que determinados atos
processuais seriam praticados mediante a chancela de mais de um magistrado, questão meramente procedimental. Avaliou-se que a lei estadual teria atuado em face de omissão de lei federal, relativamente ao dever de preservar a independência do juiz na persecuçá:> penal de crimes
a envolver organizações criminosas. Observou-se que o capítulo do CPP referente à figura do
magistrado não seria suficiente para cumprir, em sua inteireza, o mandamento constitucional
do juiz natural (CF, art. 5°, XXXVII e LIII), porque as organizações criminmas representariam
empecilho à independência judicial, na forma de ameaças e outros tipos de rr.olestamentos voltados a obstaculizar e desmoralizar a justiça. 256

26.1. Distinção entre o juízo colegiado e o juiz sem rosto.
O juízo colegiado criado pela Lei n° 12.694112 não se confunde com a polêmica figura do
juiz sem rosto (ou juiz secreto): enquanto este se caracteriza pelo fato de não ter seu nome divulgado, por não ter seu rosto conhecido, por ter sua formação técnica ignorada, naquele, o nome
e a assinatura de cada um dos 3 (três) magistrados que fazem parte do órgão deverá constar de
todas as decisões por ele proferidas, com a única ressalva de que só não devem ser divulgadas
eventuais divergências entre eles. 257
Como observa Nucci, o escopo da Lei n° 12.694112 não é assegurar o conhecido juiz sem
rosto, famoso em outras partes do mundo. Na dicção do autor, "os magistrados integrantes do
colegiado devem ter rosto conhecido das partes do processo e da sociedade em geral. Não se
forma um colegiado secreto, mas apenas a possibilidade de haver uma decisão conjunta, nos
mesmos moldes que ocorre em graus de jurisdição superiores. Confere-se, com isso, a sensação
de segurança, pois o responsável pela prisão, condenação ou outro ato restritivo da liberdade não
se circunscreve a um magistrado, mas a três juízes". 258
2S6

STF, Pleno, ADI4.414/AL, Rei. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2012.
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A Corte lnteramericana de Direitos Humanos eliminou o juiz sem rosto peruano em 1999 e em 2000 (respectivamente nos casos Cantora I Benavides e Castillo Petruzzi). porque ofensivo ao direito de defesa, que tem direito
a juiz imparcial. A Corte Suprema Colombiana aboliu essa excrescência no ano de 2000. Nessa linha: PIZA, Lia
Verônica de Toledo; VILARES, Fernanda Regina. Crime organizado no Peru. Crime organizado: aspectos processuais. Coordenação: FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; ZANOIDE DE MORAES,
Mauricio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 258.
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NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. SãJ Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 81.
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26.2. Atos processuais a serem praticados pelo juízo colegiado.
Consoante dispõe o art. 1° da Lei n° 12.694/12, em processos ou procedimentos que
tenham por objeco crimes praticados por organizações criminosas, como forma de dissipar
a responsabilidade por uma decisão hostil, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer aco processual, especialmente: I - decretação de prisão ou de
medidas assecuratórias; II - concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; III sentença; IV - progressão ou regressão de regime de cumprimenco de pena; V - concessão
de liberdade condicional; 259 VI - transferência de preso para estabelecimenco prisional de
segurança máxima; e VII -inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. A utilização
do advérbio especialmente no art. 1° da Lei n° 12.694/12 deixa entrever que se trata de rol meramente exemplificativo. Na verdade, a ideia da formação do colegiado é que, uma vez formado, passará a ter competência para coda e qualquer decisão relativa àquela persecução penal.
Perceba-se que o art. 1° da Lei n° 12.694/12 faz menção à formação do colegiado para a
prática de qualquer ato processual. Na mesma linha, o § 3° do art. 1° dispõe que a competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado. Por isso, há quem entenda que a
instauração do colegiado deva ser feita para a prática de cada aco específico, vez que sua competência é excepcional e se limita à prática de determinado ato. Logo, não seria possível a convocação para codo o processo ou para apenas uma fase dele, razão pela qual deve haver tantas
instaurações quantos forem os atos em que estejam presentes as razões que as justifiquem. 260
Sem embargo desse entendimenco, preferimos entender que, se houver necessidade, é
plenamente possível - e até recomendável - a formação do colegiado para o acompanhamento de toda a persecução penal em relação a determinado crime praticado por organização
criminosa. 261
A uma, porque a instauração do colegiado para a prática de cada ato processual é claramente incompatível com o princípio da celeridade, o que, evidentemente, contraria um dos
objetivos da própria Lei n° 12.694/12, qual seja, o de viabilizar uma prestação jurisdicional
mais justa e eficaz para os crimes praticados por organizações criminosas. Em segundo lugar,
fosse necessária a convocação do colegiado para cada aco processual, ter-se-ia evidente prejuízo à busca da verdade, escopo fundamental do processo penal. Afinal, para cada novo juiz
que passasse a fazer parte do colegiado, seria necessária a reabertura da instrução, de modo a
permitir que este magistrado tomasse conhecimento dos elementos informativos e probatórios
constantes dos autos do processo. Por fim, a necessidade de instauração do colegiado para
cada aco processual iria de encontro ao princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399,
259

A nosso juízo, houve certa impropriedade terminológica do legislador ao fazer uso da expressão "liberdade.
condicional", transparecendo evidente confusão entre dois institutos completamente distintos: liberdade provisória e livramento condicional. Como a própria lei se refere à liberdade provisória no inciso 11 do art. 12, o
inciso V do art. 12 deve ser interpretado como livramento condicional.

260

É nesse sentido a opinião de Vicente Greco Filho: Considerações processuais do lei de julgamento de crimes
envolvendo organização criminosa. Boletim do IBCCRIM: Ano 20, nº 239, Outubro/2012, p. 3. Na mesma linha:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 83.
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No sentido de que a decisão do juiz pela formação do órgão_colegiado pode ser ampla, abrangendo todos os
atos processuais, perdurando até o encerramento das funções jurisdicionais de primeiro grau: ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor. Curso de Direita Processual Penal. 8~ ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2013.
p. 272.

631

Art.1°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

§ 2°), porquanto, especialmente nas causas a envolver crime organizado, esta limitação temporal da atividade do julgador inviabilizaria que ele fosse o mesmo perante o qual produzidas
as provas e conduzidos os debates, obstaculizando, ademais, o princípio da oralidade, expressamente adotado pela Lei n° 11.719/08.

Nesse sentido, como observa Pacelli, "não se poderá pensar na instauração de mais de
um colegiado no curso do mesmo processo. É dizer, uma vez formado o colegiado e praticado
o ato para o qual ele tenha sido convocado, exaure-se a respectiva jurisdição, retornando o
comando do processo ao juiz originariamente competente. Fatos supervenientes não poderão
justificar a formação de outro colegiado, sob pena de se instaurar verdadeiro juízo de exceção,
com a convocação arbitrária de vários e diferentes membros do judiciário para um mesmo
processo". 262

26.3. Momento para a formação do órgão colegiado.
Nada diz a Lei n° 12.694/12 acerca do momento para a formação deste órgão colegiado.
Todavia, se atentarmos para o fato de que, dentre os incisos do art. ! 0 , há menção expressa
a decisões típicas do processo de conhecimento (v.g., concessão de liberdade provisória ou
revogação da prisão) e da execução penal (v.g., concessão de livramento condicional), forçoso
é concluir que a instauração do juízo colegiado em primeiro grau de jurisdição pode ocorrer
em ambas as fases. Especificamente em relação ao processo de conhecimento, parece-nos que
sua instauração pode se dar a qualquer momento, seja durante as investigações, seja durante
o curso do processo judicial, mas desde que antes do início da instrução. Explica-se: fosse o
colegiado instaurado tão somente após a produção integral da prova em juízo, se acaso 02
(dois) juízes que não participaram da instrução fossem obrigados a proferir sentença em relação a feito do qual não participaram da instrução, ter-se-ia evidente violação ao princípio da
identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2°). 263

26.4. Procedimento para a formação do juízo colegiado.
Cuida-se, a formação do colegiado, de incidente processual em que o juiz declina da sua
competência singular e atribui competência a um órgão colegiado em primeiro grau. Quanto
à sua natureza jurídica, pode-se dizer que se trata de espécie de competência funcional por
objeto do juízo. A convocação e atuação do colegiado deverá atender aos seguintes requisitos
e formalidades:
1) Investigação criminal ou processo penal dotado de elementos de informação ou
de provas que demonstrem que o crime objeto da persecução penal fora praticado no
contexto de uma organização criminosa: a formação deste órgão colegiado está condicionada à existência de indícios de que se trata de crime praticado por organização criminosa,
cujo conceito consta, doravante, do art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13. Logo, não se admite
a formação do colegiado para a persecução penal de crimes praticados exclusivamente por
simples associações criminosas, nem tampouco quando a imputação se limitar à prática de
contravenções penais;
262

PACELU, Eugênio. Curso de processo peno/. 17~ ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 830.

263

Com entendimento semelhante: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas.
Volume 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 84.
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2) Decisão do juiz de primeiro grau determinando a formação do órgão colegiado:
compete ao juiz natural da causa decidir pela formação do órgão colegiado. É ele o senhor
da instauração do colegiado, não dependendo de aprovação prévia de órgão jurisdicional ou
administrativo superior. Não se trata de ato discricionário do juiz, porquanto a própria lei estabelece os requisitos necessários para sua formação. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, esta decisão deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade absoluta,
cabendo ao juiz indicar os indícios que o levam a acreditar que se trata de crime praticado por
organização criminosa, além da indicação dos motivos e das circunstâncias que acarretam
risco à sua integridade física (Lei n° 12.694/12, art. 1°, § 1°). Apesar de a Lei fazer menção
apenas ao risco à integridade física do juiz, é evidente que eventuais ameaças a sua família,
verdadeira extensão de sua personalidade para fins funcionais, também autoriza a formação
do órgão colegiado. A existência desses riscos deve ser concreta, não sendo suficientes meras
conjecturas. Esta decisão de formação do juízo colegiado é feita com base nos elementos probatórios até então existentes, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus. Logo, se acaso um fato
superveniente demonstrar que não se tratava de crime praticado por organização criminosa,
isso não significa dizer que a anterior decisão judicial de formação do colegiado seja inválida.

Quando a decisão judicial de formação do órgão colegiado for proferida no curso de
investigação ou processo judicial para fins de adoção de medida cautelar (v.g., prisão temporária, preventiva, sequestro de bens), pensamos que deve ser preservado seu sigilo, até mesmo
como forma de se resguardar a eficácia da medida de urgência. Porém, em momento posterior,
esta decisão deve ser juntada aos autos, para que possa ser questionada pelas partes, resguardando-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal.
Nada diz a Lei n° 12.694/12 acerca do recurso adequado para a impugnação dessa decisão de formação do órgão colegiado. Como não se pode afastar do Poder Judiciário a apreciação de qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, pensamos que a formação
desse colegiado ao arrepio dos pr~ssupostos constantes do art. 1° da Lei n° 12.694/12 pode
ser impugnada por meio dos remédios heroicos do habeas corpus e do mandado de segurança,
pela defesa e pela acusação, respectivamente, porquanto todo acusado tem direito a ser processado e julgado pela autoridade judiciária competente (princípio do juiz natural). Quanto
às demais decisões proferidas pelo órgão colegiado, os recursos serão aqueles previstos no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal (v.g., apelação, recurso em sentido estrito,
agravo em execução), cujo julgamento deverá ser feito pelo respectivo Tribunal de Justiça (ou
Tribunal Regional Federal). Outrossim, como este órgão colegiado de Ia instância não pode
ser equiparado a um Tribunal, não se admite a interposição dos embargos infringentes (ou
de nulidade) do arr: 609, parágrafo único, do CPP, contra as decisões não unânimes por ele
proferidas.
Certamente, haverá questionamentos acerca da constitucionalidade da formação desse
órgão colegiado, em virtude de possível violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5°,
XXXVII e LIII). Sem embargo de opiniões em sentido contrário, considerando que referido
postulado assegura não só a imparcialidade do julgador, evitando designações com finalidades obscuras em prejuízo do acusado, como também o direito, a qualquer pessoa, a processo
e julgamento pelo mesmo órgão, e um reforço à independência do magistrado, é de todo evidente que, na verdade, a formação desse órgão colegiado vem ao encontro do juiz natural. Isso
porque, para além de se tratar de instância judiciária devidamente prevista em lei anterior,
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com competência instituída antes da prática do delito, sua formação visa à preservação da
própria seg_\!!ança do magistrado, que deve se s_en_!:ir protegido contra ameaças perpetradas
por organizações criminosas para que possa exercer sua função jurisdicional de maneira imparcial e independente. De mais a mais, como os nomes dos demais integrantes do colegiado
são divulgados, é perfeitamente possível que eventual exceção de suspeição, impedimento ou
incompatibilidade seja oposta contra cada um deles. 264
3) Escolha dos outros 02 (dois) juízes que irão integrar o órgão colegiado por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de
jurisdição (Lei n° 12.694/12, art. 1°, § 2°): como observa a doutrina, o objetivo da criação
desse colegiado é diluir a responsabilidade do Juízo de primeiro grau, essencialmente singular,
em três membros (dois magistrados de primeiro grau oficiando conjuntamente com o juiz
natural do processo ou o que tenha a competência definida, por prevenção, mesmo antes do
início do proccsso). 265
Ao contrário da Lei Alagoana anteriormente citada, que previa que a nomeação de magistrado para integrar o órgão colegiado seria têita por meio de simples indicação e nomeação,
de forma política, pelo Presidente do Tribunal, com aprovação do Pleno, sendo, neste ponto,
declarada inconstitucional no julgamento da ADI 4.414, o, critério de escolha adotado pela
Lei n° 12.694/12 está em plena consonância com o princípio do juiz natural, porquanto se
revela objetivo, apriorístico e impessoal, impedindo qualquer discricionariedade na formação
do colegiado. A nosso ver, o sorteio eletrônico preserva o princípio do juiz natural, vez que impede a escolha post Jactum dos juízes que irão compor o órgão colegiado, afastando-se, assim,
o perigo de prejudiciais condicionamentos de processos por meio de designação hierárquica
dos magistrados competentes para apreciá-los. A forma de realização desse sorteio eletrônico
e a comunicação aos juízes convocados deverá ser feita nos termos da regulamentação dos
Tribunais (Lei n° 12.694/12, art. 1°, § 7°). O colegiado será formado, portanto, por três
membros, todos eles juízes de primeira instância, sendo um deles o juiz natural do processo
e os outros dois magistrados escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência
criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição. Apesar de se tratar de órgão colegiado,
o rito a ser observado é o procedimento comum dos juízes singulares.
4) Comunicação aos órgãos correicionais: tão logo determinada a formação do órgão
colegiado, deve se dar ciência ao órgão correicional (Lei n° 12.694/12, art. 1°, § 1°). Esta
comunicação não tem natureza processual, nem tampouco homologadora da decisão, mas
sim fiscalizador. Cuida-se, na verdade, de providência salutar que visa evitar abusos nas instaurações de órgãos colegiados. Por isso, como o órgão correicional não exerce atribuições de
natureza processual, não tem competência para reformar, cassar ou anular a decisão do juiz
que determinou a formação do órgão colegiado, o que não impede, todavia, a instauração de
procedimento correicional para apurar eventual infração a dever funcional.
264

Para Nucci, a formação desse colegiado não viola o principio do juiz natural nem tampouco a garantia da
imparcialidade: Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 83, Para Pacelli (op, cit. p, 831), a jurisdição colegiada instituída pela Lei nº 12.694/12 nada tem
de inconstitucional, relativamente a suposta violação do juiz natural, na perspectiva da vedação do juízo ou
tribunal de exceção (CF, art, SQ, XXXVII),
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ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor, Curso de Direito Processual Penal. 8' ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 269,
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Uma vez comunicado acerca da formação do órgão colegiado, poderá o respectivo Tribunal adotar medidas para reforçar a segurança dos magistrados e dos prédios da Justiça. De
fato, consoante consta da própria Lei n° 12.694/12 (art. 3°), os Tribunais poderão adotar medidas de controle de acesso, com identificação, aos seus prédios, instalação de câmeras
de vigilância e de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que
queiram ter acesso aos seus prédios. Na mesma linha, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito
competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos (Lei n° 9.503/97, art. 115,
§ 7°, com redação dada pela Lei n° 12.694/12). Ademais, para além da concessão de porte de
arma aos servidores dos quadros do Poder Judiciário e do Ministério Público que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança (Lei n° 10.826/03, art. 6°, XI, com redação
dada pela Lei n° 12.694/12), também é possível que, diante de situação de risco, decorreme
do exercício da função, sejam adotadas medidas de proteção pessoal às autoridades judiciais
ou aos membros do Ministério Público e seus familiares (Lei n° 12.694/12, art. 9°);
5) Possíveis reuniões sigilosas do colegiado e decisões fundamentadas sem qualquer
referência a voto divergente de qualquer membro: consoante disposto no art. 1°, § 4°, da
Lei n° 12.694/12, as reuniões do órgão colegiado poderão ser sigilosas sempre que houver
risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. Na hipótese de o
colegiado ser formado por juízes domiciliados em cidades diversas, o art. 1°, § 5°, da Lei n°
12.694/12 prevê que as reuniões poderão ser feitas pela via eletrônica. Evidentemente, para
que não haja qualquer violação ao princípio da publicidade, as decisões proferidas pelo colegiado por meio dessas reuniões pela via eletrônica deverão constar de atas.
De seu turno, o art. 1°, § 6°, dispõe que as decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem
qualquer reftrência a voto divergente de qualquer membro. Assemada a constitucionalidade da
formação de um órgão colegiado para o processo e julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, conclui-se que, até mesmo como forma de se preservar a independência
de cada um dos julgadores, não deve haver menção a voto divergente de qualquer um de seus
integrantes. Afinal, fosse obrigatória a menção individualizada a cada um dos votos, esvaziar-se-ia o próprio escopo da criação de um órgão colegiado. Como não deve haver referência a
votos divergentes, o conteúdo da decisão tomada no colegiado não pode ser imputado a um
único juiz. Isso torna difusa a responsabilidade de seus membros, o que acaba por mitigar
alguns riscos inerentes ao processo e julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. 266
Esta reunião sigilosa e a impossibilidade de se fazer referência a voto divergente assemelha-se, um pouco, à própria garantia constitucional do sigilo das votações do Júri (CF,
art. 5°, XXXVIII, "b"): como os jurados são cidadãos leigos, pessoas comuns do povo, que
não gozam das mesmas garantias constitucionais da magistratura, susceptíveis a intimidações
266

Para Pacelli (op. cit. p. 834), é perfeitamente possível que não haja qualquer referência ao nome do juiz divergente. Porém, sob o argumento de que o voto divergente faz parte da decisão colegiada, conclui o autor que o
conteúdo do seu voto não pode ser suprimido da publicação, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
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caso fossem obrigados a proferir seu yoto na presença do acusado e de populares, o que acabaria por afetar a necessária e imprescindível imparcialidade do julgamento, a eles se confere
a possibilidade de proferir seu voto em segredo. De maneira semelhante, as decisões do órgão
colegiado também poderão ser adotadas em reuniões sigiloas, sempre que houver risco de que
a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial, assegurada, porém, a presença
do órgão do Ministério Público e do defensor.
A diferença, porém, é que, no caso do órgão colegiado para o julgamento de organizações criminosas, as decisões tomadas pelo juízo colegiado serão devidamente fundamentadas
e subscritas por todos os Magistrados, observando-se, assim, o quanto disposto no art. 93,
IX, da Constituição Federal. Por isso, cuida-se, o art. 1°, §§ 4° e 6°, da Lei n° 12.694/12, de
restrição legal à publicidade justificada pelo interesse público de assegurar a tranquilidade dos
magistrados no momento da votação. Evidente, pois, a compatibilidade da reunião sigilosa
do colegiado com o princípio da publicidade (CF, art. 93, IX, c/c art. 5°, LX), ainda mais se
considerarmos que a colheita de provas, os debates e a leitura da sentença, devidamente fundamentada, serão feitos publicamente.
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PRISAO TEMPORARIA
~

;

Art. 1!! Caberá prisão temporária:

1- quando imprescindível para as investiªações do inquérito policial;
li- quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

111 - quando houver fundadas razões, d"' acordo com qualquer prova admitida na legislação
penal, de autoria ou participação do indiciaco nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
b) seqüestro ou cárcere _privado (art. 148, 'caput, e seus§§ 12 e 2!!);
c) roubo (art 157, caput, e seus§§ 1!!, 22 e 32);
d) extorsão I art. 158, caput, e seus§§ 1ç e 2Q);
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, c;oput, e seus§§ 12, 2Q e 3!!);
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e -sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
h) rapto violento (art. 219, e sua combir ação com o art. 223 caput, e parágrafo único);
i) epidemia :om resultado de morte (art 267, § lº);
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela
morte (art. 270,. caput, combinado com art. 285);

I) quadrilha ou bando (~rt. 288), todos

do Código Penal;

m) genocídio (arts. 1!!, 29 e 3!! da Lei n!! 2.839, de 1!! de outubro de 1956), em qualquer de sua
formas típicas;
I

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n!! 6.368, de 21 de outubro de 1976);
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n? 7.492, de 16 de junho de 1986).

1. A TUTELA CAUTELAR NO PROCESSO PENAL.
Apesar de ráo ser possível se admitir a e):istência de um processo penal cautelar autônomo,
certo é que, no âmbito processual penal, a tutela jurisdicional cautelar é exercida através de uma
série de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal e na legislação especial, para
Instrumentalizar, quando. necessário, o ex::rcí:io da jurisdição. Afinal, em sede processual penal,
é extremamente comum a ocorrência de si:uaçóes em que essas providências urgentes se tornam
imperiosas, seja para assegurar a correta apt:r 3.Ção do fato delituoso, a futura e possível execução
da sanção, a proteção da própria coletividade, ameaçada pelo risco de reiteração da conduta
delituosa, ou, ainda, o ressarcimento do dano causado pelo delito.
Com efeito, de nada valeria, por exe:nplo, uma sentença condenatória à pena privativa de
liberdade, se o acusado já tivesse se evadido co distrito da culpa; ou garantir à parte o direito de
produzir determinada prova testemunhal se, ao tempo da instrução processual, essa testemunha
já estivesse morta. É evidente, pois, que o processo penal precisa dispor de instrumentos e mecanismos que sejam capazes de contorna~ os efeitos deletérios causados pelo decurso do tempo.
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Afinal, como advertiu Calamandrei, sem a cautela ter-se-ia um remédio longamente elaborado
para um doente já morto.'
Daí a importância da tutela cautelar no processo penal, a qual é prestada independentemente do exercício de uma ação dessa natureza, que daria origem a um processo cautelar com
base procedimental própria, mas sim através de medidas cautelares que podem ser concedidas
durante toda a persecução penal, seja na fase investigatória, seja no curso do processo. Essas
medidas cautelares inserem-se nas restrições reclamadas pelo Estado Democrático de Direito à
coerção para assegurar a finalidade do processo. 2
A razão de ser desses provimentos cautelares é a possível demora na prestação jurisdicional,
funcionando como instrumentos adequados para se evitar a incidência dos efeitos avassaladores
do tempo sobre a pretensão que se visa obter através do processo. Como já observava Calamandrei, os provimentos cautelares "representam uma conciliação entre duas exigências geralmente
contrastantes na Justiça: a da celeridade e a da ponderação. Entre fazer logo porém mal e fazer
bem, mas tardiamente, os provimentos cautelares visam, sobretudo, a fazer logo, permitindo
que o problema do bem e do mal, isto é, da justiça intrínseca da decisão seja resolvido posteriormente, de forma ponderada, nos trâmites vagarosos do processo ordinário". 3
Essas medidas cautelares processuais penais estão elencadas de modo atécnico no Código
de Processo Penal, podendo ser encontradas tanto no título que versa sobre provas, como também no título pertinente à prisão, às medidas cautelares e à liberdade provisória (nova denominação do Título IX do Livro I do CPP), ou, ainda, dentre os incidentes relativos às medidas
assecuratórias. Além dessas medidas cautelares, também não podemos nos esquecer das chamadas medidas de contracautela, as quais visam à eliminação do dano provocado pela concessão da
medida cautelar, funcio'nando como uma espécie de antídoto em relação às medidas cautelares,
tal como acontece com a prisão em flagrante legal, que tem como substitutivo a liberdade provisória, com ou sem fiança. É bem verdade que, com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, o
legislador procurou dar uma nova disciplina às medidas cautelares no processo penal, porém
tais modificações atingiram apenas os provimentos cautelares relativos à liberdade de locomoção do agente.
A despeito dessa falta de técnica do legislador, é possível apontar uma classificação própria
das medidas cautelares no processo penal:
a) medidas cautelares de natureza patrimonial: são aquelas relacionadas à reparação do
dano e ao perdimento de bens como efeito da condenação. Como exemplos, podemos citar as
medidas assecuratórias dispostas entre os artigos 125 e 144 do estatuto processual penal (v.g.,
sequestro, especialização e registro da hipoteca legai); 4
: b) medidas cautelares relativas à prova: são aquelas que visam à obtenção de uma prova
para o processo, com a finalidade de assegurar a utilização no processo dos elementos probatórios
CALAMANDREI, Piero. lntroduzione o/lo studio sistemático dei provvediment:i coutelori. Pádova: Cedam, 1936,
p.19.
2

Essa coerção pode ser compreendida como o uso efetivo ou potencial da força estatal para obter determinados
objetivos, cujo cumprimento pelo indivíduo é obrigatório.

3

CALAMANDREI, Piero. Op. cit. p. 20.

4

Todas essas medidas assecuratórias patrimoniais foram objeto de estudo no Capítulo referente à Lavagem de
Capitais (art. 42).
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por ela revelados ou evitar o seu perecimento. A título de exemplo, podemos citar a busca domiciliar (e pessoal), prevista nos arts. 240 e seguintes do CPP, assim como a produção antecipada
de prova testemunhal, disposta no art. 225 do CPP, também conhecida como depoimento ad
perpetuam rei memoriam, que também está prevista no art. 366 do CPP. Outro bom exemplo
de medida cautelar probatória consta do art. 19-A, parágrafo único, da Lei n° 9.807/99, com
redação dada pela Lei n° 12.483/11, que passou a prever que, qualquer que seja o rito processual
criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas
nos programas de proteção previstos na referida Lei;
c) medidas cautelares de natureza pessoal: são aquelas medidas restritivas ou privativas
da liberdade de locomoção adotadas contra o imputado durante as investigações ou no curso
do processo, com o objetivo de assegurar a eficácia do processo, importando algum grau de sacrifício da liberdade do sujeito passivo da cautela, ora em maior grau de intensidade (v.g., prisão
preventiva, temporária), ora com menor lesividade (v.g., medidas cautelares diversas da prisão
do art. 319 do CPP).

1.1. Lei n° 12.403/11 e o fim da hipolaridade das medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal.
Durante anos e anos, nosso sistema processual penal ofereceu ao magistrado apenas duas
opções de medidas cautelares de natureza pessoal: prisão cautelar ou liberdade provisória, lembrando que, antes do advento da Lei n° 12.403/11, esta medida de contracautela só podia ser
concedida àquele que fora anteriormente preso em flagrante.
Tem-se aí o que a doutrina denominava de bipolaridade cautelar do sistema brasileiro. Significa dizer que, no sistema originalmente previsto no CPP, ou o acusado respondia ao processo
com total privação de sua liberdade, permanecendo preso cautelarmente, ou então lhe era deferido o direito à liberdade provisória, seja com a obrigação de comparecer aos atos processuais, na
hipótese de liberdade provisória sem fiança, seja mediante o compromisso de comparecer perante a autoridade, todas as vezes que fosse imimado para atos do inquérito, da instrução criminal e
para o julgamento, proibição de mudança de residência sem prévia permissão da autoridade processante, e impossibilidade de se ausentar por mais de 8 (oito) dias da residência sem comunicar
à autoridade o lugar onde poderia ser encontrado, no caso da liberdade provisória com fiança).
Essa reduzida gama de opções de medidas cautelares de natureza pessoal era causa de
evidente prejuízo, quer à liberdade de locomoção do agente, quer à própria eficácia do processo
penal. Afinal, se é verdade que é muito comum o surgimento de situações que demandam a
decretação de medidas cautelares, também é verdade que nem sempre a prisão cautelar era o
instrumento mais idôneo e adequado para salvaguardar a eficácia do processo ou das investigações. Como o juiz não era dotado de outras opções, ou decretava a privação de liberdade do
acusado ou deixava de decretar a medida extrema, o que, às vezes, colocava em risco a própria
eficácia do processo.
Seguindo a orientação do direito comparado, e com o objetivo de por fim a esta bipolaridade cautelar do sistema do Código de Processo Penal, a Lei n° 12.403/11 ampliou de maneira
significativa o rol de medidas cautelares pessoais diversas da prisão cautelar, prqporcionando ao
juiz a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e
de proporcionalidade. De acordo com a nova redação do art. 319 do CPP, são previstas 9 (nove)
medidas cautelares diversas da prisão, todas aplicáveis pelo juiz, de forma isolada ou cumulativa,
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como vínculos da liberdade provisória (CPP, art. 321), ou, ainda, de forma autônoma à prisão,
sendo que o art. 320 do CPP também passou a prever a possibilidade de retenção do passaporte
quando for imposta ao acusado a proibição de se ausentar do país. Daí o motivo da mudança
da designação do Título IX do Livro I do CPP: antes relativo à prisão e à liberdade provisória, a
nova denominação do Título IX é: "Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória".
A rigor, o título em questão deveria ser chamado de medidas cautelares de natureza pessoal, já
que a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a liberdade provisória nele previstas também são
espécies de medidas cautelares.
Essa mudança reflete tendência mundial consolidada pelas diretrizes fixadas nas Regras
das Nações Unidas sobre medidas não privativas de liberdade, as conhecidas Regras de Tóquio,
de 1990. Esta Declaração refletiu a percepção de que as medidas cautelares, notadamente as
de natureza pessoal, por privarem o acusado de um de seus bens mais preciosos - a liberdade
-, quando ainda não há decisão definitiva sobre sua responsabilidade penal, devem possuir
um caráter de ultima ratio, sendo utilizadas tão somente quando não for possível a adoção de
outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia. Além do menor custo pessoal e
familiar dessas medidas cautelares diversas da prisão, o Estado também é beneficiado com a sua
adoção, porquanto poupa vultosos recursos humanos e materiais,indispensáveis à manutenção
de alguém no cárcere, além de diminuir os riscos e malefícios inerentes a qualquer encarceramento, tais como a transmissão de doenças infectocontagiosas, estigmatização, criminalização
do preso, etc.
Essa ampliação do leque de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão cautelar proporcionará ao juiz a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto. Em certas situações, a adoção dessas medidas pode inclusive evitar a decretação da prisão preventiva,
porquanto o juiz pode nelas encontrar resposta suficiente para tutelar a eficácia do processo,
sem necessidade de adoção da medida extrema do cárcere ad custodiam. Na verdade, como
observa com propriedade Pierpaolo Bottini, a superação dessa dualidade medíocre (prisão ou
nada) "protege, de forma mais efetiva, o processo, o acusado e a própria sociedade. O processo,
porque surge um novo rol de medidas protetivas à ordem dos trabalhos. O acusado, porque a
prisão cautelar, ato de extrema violência, fica restrita como opção extrema e última. A sociedade,
porque a redução da prisão cautelar significa o desencarceramento de cidadãos sem condenação
definitiva, que eram submetidos desde o início do processo ao contato nefasto com o submundo
de valores criados pela cultura da prisão". 5
Essas medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP podem
ser adotadas:
a) como instrumento de contracautela, substituindo anterior prisão em flagrante,
preventiva ou temporária: como deixa entrever a nova redação do art. 321 do CPP, ao receber o auto de prisão em flagrante, se o juiz verificar a ausência dos requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva (ou temporária), deve conceder ao preso liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios de
necessidade e adequação do art. 282, I e II, do CPP;
5

As reformas no processo penal: as novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008. p. 455.
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b) como instrumento cautelar ao acusado que estava em liberdade plena: desde que
presentes seus pressupostos, as medidas cautelares diversas da prisão listadas nos arts. 319 e 320
do CPP também podem ser aplicadas de maneira autônoma, ou seja, como medidas que não
guardam nenhum vínculo com anterior prisão em flagrante (preventiva ou temporária). É o que
se extrai da nova redação do art. 282, § 2°, do CPP. O art. 282, § 3°, do CPP, também reforça
o entendimento de que as medidas cautelares do art. 319 do CPP podem ser decretadas autonomamente, ao prever que, "ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida,
o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo"
(nosso grifo). Logo, não se pode querer restringir o uso das medidas cautelares tão somente às
hipóteses de anterior prisão. Afinal, o caput do art. 319 do CPP não faz alusão à modalidade de
prisão, limitando-se a indicar quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Uma vez que os
critérios a serem aplicados na escolha de todas as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Título IX do CPP são coincidentes, à exceção de alguns requisitos complementares para a
prisão preventiva (art. 313), nada impede que, considerando a adequação da medida à gravidade
do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agem~, opte o magistrado por lhe
impor uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão.
A vantagem quanto à aplicação autônoma dessas medidas cautelares é evidente, já que seus
requisitos são menos exigentes quando comparados com os das prisões preventiva e temporária. Em outras palavras, com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, persecuções penais em
relação a infrações que, pela legislação pretérita, se encontravam desprov·idas de providências
acautelatórias, doravante poderão encontrar nas medidas cautelares diversas da prisão importantes instrumentos de tutela cautelar do processo. É verdade que tanto a adoção das medidas
cautelares diversas da prisão quanto a decretação da prisão preventiva pressupõem a presença
do fumus comissi delicti e do periculum liberta tis. Porém, enquanto a prisão temporária só pode
ser decretada em relação às infrações listadas no art. ! 0 da Lei no 7.960/89 e quando se tratar de
crimes hediondos e equiparados, conquanto demonstrada a imprescindibilidade da medida para
assegurar a eficácia das investigações, a decretação das medidas cautelares diversas da prisão
exige apenas que à infração penal seja cominada pena privativa de liberdade, isolada, cumulativa
ou alternativamente cominada. Por isso, no caso do art. 28 da Lei de Drogas- porte de drogas
para consumo pessoal -, que não prevê pena privativa de liberdade, inexiste a possibilidade de
imposição de qualquer medida cautelar. 6

2. PRINCÍPIOS APLICÁV~IS ÀS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA PESSOAL.
A adoção de qualquer medida cautelar de natureza pessoal acarreta inegável restrição à
liberdade de locomoção, ora com maior intensidade (prisão preventiva e temporária), ora com
menor intensidade (medidas diversas da prisão do art. 319 do CPP). Portanto, sua aplicação
deve.ser feita com fiel observância a alguns princípios.
6

Há tão somente uma restrição relativa à modalidade de crime que comporta tais medidas cautelares: a internação provisória do acusado está condicionada às hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração (CPP,
art. 319, VIl).
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2.1. Da Presunção de inocência (ou da não culpabilidade).
O princípio da presunção de inocência (ou de não culpabilidade), previsto no art. 5°, LVII,
--da Constituição Federal, consiste no direito de não ser declarado culpado senão mediante sentença transitada em julgado, ao término do devido processo legal, em que o acusado tenha se
utilizado de todos os meios de prova pertinentes para sua defesa (ampla defesa) e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pda acusação (contraditório). Deste princípio
derivam duas regras fundamentais:
a) regra probatória: por conta desta reg~a. também conhecida como regra de juízo, a
parte acusadora tem o ônus de demonstrar a cu~pabilidade do acusado, e não este de provar sua
inocência. Em outras palavras, recai exclusivamente sobre a acusação o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar que o acusado pratico.J o fao delituoso que lhe foi imputado na peça
acusatória;
b) regra de tratamento: ames do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a
restrição à liberdade do acusado, seja através da decetação de uma prisão cautelar, seja por meio
da imposição de uma medida cautelar diversa da rrisão, só deve ser admitida a título cautelar,
e desde que presentes seus pressupostos legais. O princípio da presunção de inocência previsto
no art. 5°, LVII, da Carta Magna, não é incoopatível com 'a imposição de medidas cautelares
de natureza pessoal antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, cujo permissivo decorre inclusive da própria Constituiçã') (art 5°, LXI), sendo possível se conciliar os dois
dispositivos constitucionais desde que a medida cautelar não perca seu caráter excepcional, sua
qualidade instrumental, e se mostre necessária à luz do caso concreto. Como assevera J. J. Gomes Canotilho, se o princípio for visto de urr_a forma radical, nenhuma med:da cautelar poderá
ser aplicada ao acusado, o que, sem dúvida, acabará por inviabilizar o processo penaJ.7 São
manifestações claras desta regra de tratamento a vedação de prisões processt.:ais automáticas ou
obrigatórias e a impossibilidade de execução provisória ou antecipada da sanção penal.

2.2. Da jurisdicionalidade (princípio tácito ou implícito da individualização
da prisão).
Por força deste princípio, a decretação de toda e qualquer espécie de medida cautelar de natureza pessoal está condicionada à manifestação fundamentada do Poder Judiciário, seja previamente, nos casos da prisão preventiva, tempürár:a e imposição autônoma das medidas cautelares
diversas da prisão, seja pela necessidade de imediata apreciação da prisão en: flagrante, devendo
o magistrado indicar de maneira fundamentada, com base em elementos concretos existentes
nos autos, a necessidade da segregação caucelar, inclusive com apreciação do cabimento da liberdade provisória, com ou sem fiariça (CPP, a:t . .)lO).
Se a Constituição Federal enfatiza que 'nin§;uém será privado de sua liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal' (art. 5°, LIV), q·.Je 'ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente' (art. 5°, LXI), que 'a
prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juízo
competente' (art. 5°, LXII), que 'a prisão ilegal ser:i imediatamente relaxada pela autoridade judiciária' (art. 5°, LXV) e que 'ninguém será levacio à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir
7
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a liberdade provisória, com ou sem fiança' (art. 5°, LXVI), fica evidente que a Carta Magna
impõe a sujeição de toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal à apreciação do Poder
Judiciário. 8

Não por outro motivo, dispõe o art. 282, § 2°, do CPP, com redação determinada pela Lei
n° 12.403/11, que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das
partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial
ou mediante requerimento do Ministério Público. Na mesma linha, o art. 321 do CPP preceitua
que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 do CPP.
Em face desses dispositivos, depreende-se que a restrição ao direito de liberdade do acusado
deve resultar não simplesmente de uma ordem judicial, mas de um provimento resultante de
um procedimento qualificado por garantias mínimas, como a independência e a imparcialidade
do juiz, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a publicidade e, sobretudo
nessa matéria, a obrigatoriedade de motivação (jurisdicionalidade em sentido estrito). 9
Destarte, considerando que todas essas medidas cautelares afetam, direta ou indiretamente, a liberdade de locomoção, ora com maior (prisão cautelar), ora com menor intensidade (v.g.,
comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares), podendo inclusive ser convertidas em prisão preventiva diante do descumprimento das obrigações impostas
(CPP, art. 282, § 4°), não se admite que possam ser decretadas por Comissões Parlamentares de
Inquérito. Como observa Gilmar Mendes, "o poder de investigação judicial que o constituinte
estendeu às CPis não se confunde com os poderes gerais de cautela de que dispõem os magistrados nos feitos judiciais. Estes não foram atribuídos às Comissões Parlamentares de Inquérito". 10
Logo, como roda e qualquer prisão cautelar depende de ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, forçoso é concluir que o art. 33, caput, da Lei n° 7.170/83 (Lei
de Segurança Nacional), não foi recepcionado pela Constituição Federal. De acordo com o referido dispositivo, "durante as investigações, a autoridade que presidir o inquérito poderá manter
o indiciado preso ou sob custódia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, comunicando imediatamente
o fato ao juízo competente" (nosso grifo).
Por sua vez, o art. 18 do Código de Processo Penal Militar merece interpretação conforme a Constituição. Segundo o art. 18 do CPPM, independememente de flagrante deliro, o
indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se
a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 20
8

Em alguns países, como na Itália e na Espanha, em hipóteses excepcionais, permite-se que o Ministério Púb_lico
ordene a prisão do investigado por algumas horas. até ulterior homologação pela autoridade judiciária. Na
Itália, por exemplo, admite-se o [ermo, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, instrumento utilizado
para deter pessoas sobre as quais recaiam graves suspeitas de prática de crime punido com prisão perpétua ou

9

GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas- comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
p. 29. Na dicção de Ferrajoli, a jurisdicionalidade em sentido amplo se reume na singela intervenção d~ um juiz,
ao passo que a jurisdicionalidade em sentido estrito supõe um juízo formulado com observância das garantias
processuais.

com reclusão não inferior, no mínimo, a dois anos de reclusão e, no máximo, superior a seis anos.

10

MENDES, Gil mar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito consti-

tucional. Sª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 997.
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dias, pelo Comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. À primeira vista, poder-se-ia pensar
que o art. 18 do CPPM também não fora recepcionado pela Constituição Federal, por prever
que uma autoridade não judiciária possa decretar a prisão de alguém, independentemente de
flagrante delito. No entanto, não se pode olvidar que o próprio inciso LXI do art. 5° da Carta
Magna estabelece que 'ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei' (nosso grifo). Excepcionando a Constituição Federal a
necessidade de prévia autorização judicial nessas duas hipóteses - transgressão militar ou crime
propriamente militar-, forçoso é concluir que o art. 18 do CPPM foi recepcionado em relação
ao crime propriamente militar, hipótese em que é possível a expedição de mandado de prisão
pelo próprio encarregado do inquérito policial militar (CPPM, art. 225). Porém, em se tratando
de crimes impropriamente militares, é inviável a decretação de prisão por encarregado, sendo
imprescindível prévia autorização judicial, salvo no caso de flagrante delito. 11
A propósito da autoridade judiciária competente para decretar a prisão cautelar e qualquer
outra medida cautelar de natureza pessoal, é importante ressaltar que somente o magistrado
no exercício de sua função judicante é que pode decretar a medida cautelar. Supondo, assim,
que determinado magistrado esteja sendo investigado pela prática de um ilícito, não se pode
admitir que sua prisão cautelar seja decretada por um Juiz Corregedor. Como o Corregedor
não se encontra no exercício de função jurisdicional propriamente dita, mas sim de caráter administrativo, conduzindo instrução pré-processual, caso entenda que a prisão processual deva
ser decretada, não pode simplesmente fazê-lo. Cabe a ele representar ao tribunal competente
postulando sua decretação.
Caso uma medida cautelar seja decretada por juízo absolutamente incompetente, grande
parte da doutrina entende que tal decisão não pode ser ratificada pelo juízo competente, nos
termos do art. 567 do CPP. Porém, é bom destacar que, a partir do julgamento do HC 83.006,
o plenário do Supremo passou a admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente
inclusive de aros de caráter decisórioY
Para além da obrigação da intervenção do Poder Judiciário em sede de medidas caurelares
de natureza pessoal, também deriva do princípio tácito da individualização da prisão a necessidade de fundamentação da medida, sendo indispensável a demonstração de motivos concretos
que justificam a restrição à liberdade de locomoção de alguém antes do trânsito em julgado de
sentença condenatória, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 5°, LXI, c/c art. 93, IX). De
fato, com o conhecimento dos fundamentos da decisão, torna-se possível o exercício da ampla
defesa e do contraditório em torno da comprovação dos pressupostos em que está assentado o
pronunciamento jurisdicional, seja quanto a aspectos fáticos, seja quanto a interpretações jurídicas dele oriundasY
11

Jorge César de Assis {Código de Processo Penal Militar anotado, vol. 1. Curitiba: Juruá, 2004, p. 54-55), Cláudio
Amin Miguel e Nelson Coldibelli (Elementos de direito processual penal militar. 2• ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004, p. 35-37) comungam de entendimento semelhante. Em sentido diverso: CARVALHO, Esdras dos
Santos. O direito processual penal militar numa visão garantis ta. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 70.

12

STF, Pleno, HC 83.006/SP, Rei. Min. Ellen Gracie, DJ 29/08/2003.

13

É nesse sentido a lição de Grinover, Gomes Filho e Fernandes: As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 274.
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Ressalva especial ao princípio da jurisdicionalidade consta da nova redação do art. 322
do CPP. Segundo este dispositivo, a autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de
prisão em flagrante referente à infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima não
seja superior a 4 (quatro) anos. Como a liberdade provisória com fiança é espécie de medida
cautelar, porquanto sujeita o agente às vinculações dos arts. 327 e 328 do CPP, percebe-se
que, nesta hipótese do art. 322 do CPP, é possível que a autoridade policial conceda a referida
medida cautelar, independentemente de prévia autorização judicial. De todo modo, caso seja
verificado que a autoridade policial se excedeu na concessão de liberdade provisória com fiança, é perfeitamente possível a posterior cassação da fiança pela autoridade judicial, nos termos
do art. 338 do CPP.

2.2. 1. Decretação de medidas cautelares pelo juiz de ofício.
Na fase investigatória, é vedada a decretação de medidas cautelares pelo juiz de ofício, sob
pena de evidente violação ao sistema acU5atório. Acolhido de forma explícita pela Constituição
Federal de 1988 (art. 129, I), o sistema <.cusatório determina que a relação processual somente
pode ter início mediante a provocação de pessoa encarregada de deduzir a pretensão punitiva (ne
procedat judex ex ojjicio). Destarte, antes do início do processo, deve o juiz se abster de promover
atos de ofício. Afinal, graves prejuízos seriam causados à imparcialidade do magistrado se se
admitisse que este pudesse decretar um;;_ medida cautelar de natureza pessoal de ofício na fase
pré-processual, sem provocação da parte ou do órgão com atribuições assim definidas em lei.
Portanto, antes do início do processo, destoa das funções do magistrado exercer qualquer
atividade de ofício que possa caracterizar uma colaboração à acusação.·O que se reserva ao magistrado, nesse momento, é atuar someme quando for provocado, tutelando liberdades fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, a vida privada, a intimidade, assim como a liberdade
de locomoção, enfim, atuando como garantidor da legalidade da investigação. A Lei da Prisão
Temporária reforça esse argumento. Tendo seu âmbito de incidência limitado à fase preliminar,
a própria Lei n° 7.960/89 não possibilita que o juiz decrete a medida cautelar de ofício. De todo
modo, desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público
requerer a prisão temporária do acusado, é plenamente possível a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão, ou vice-versa.
Todavia, uma vez provocada a jurisdição por denúncia do Ministério Público ou queixa-crime do particular ofendido, a autoridade judiciária competente passa a deter poderes inerentes à própria jurisdição penal, podendo. assim, decretar medidas cautelares de ofício caso verifique a necessidade do provimento para preservar a prova, o resultado do processo ou a própria
segurança da sociedade.'''
Outrossim, se ao juiz não se defere a possibilidade de decretar medidas cautelares de ofício na fase investigatória, o mesmo não pode ser dito quanto à possibilidade de revogação ou
substituição. De fato, considerando que a revogação ou substituição recai sobre medida anteriormente deçretada pelo próprio juiz, em relação à qual fora anteriormente provocado, não há
dúvidas acerca da possibilidade de o juiz rever a medida cautelar de ofício, independentemente
de provocação das partes.
14

Comunga desse entendimento Rogério Schietti Machado Cruz (op. cit. p. 117/118).
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Firmada a premissa de que ao juiz não é dado decretar uma prisão temporária ex officio,
especial atenção deve ser dispensada ao quanto disposto no art. 2°, § 3°, da Lei n° 7.960/89. Por
força desse dispositivo, o juiz poderá, de ofício, determinar a apresentação do preso, a solicitação
de informações e esclarecimentos da autoridade policial e a realização de exame de corpo de
delito. Nada mais. Logo, não se pode admitir sua intervenção nos demais atos investigatórios
realizados pela autoridade de polícia judiciária (v.g., interrogatório policial), sob pena se tornar
impedido para o processo e julgamento do feito. Nesse contexto, confira-se: " Hipótese em que
o Juiz, antes de haver, sequer, o oferecimento da denúncia, estando ainda no curso da investigação preliminar, se imiscuir nas atividades da polícia judiciária e realizar o interrogatório do réu,
utilizando como fundamento o artigo 2°, § 3°, da Lei 7.960/1989. A lei da prisão temporária
permite ao magistrado, de ofício, em relação ao preso, determinar que ele lhe seja apresentado
e submetê-lo a exame de corpo de delito. Em relação à autoridade policial o Juiz pode solicitar
informações e esclarecimentos. A Lei 7.960/1989 não disciplinou procedimento em que o Juiz
pode, como inquisidor, interrogar o réu. O magistrado que pratica atos típicos da polícia judiciária torna-se impedido para proceder ao julgamento e processamento da ação penal, eis que
perdeu, com a prática dos atos investigatórios, a imparcialidade necessária ao exercício da atividade jurisdicional. O sistema acusatório regido pelo princípio dispositivo e contemplado pela
Constimição da República de 1988 diferencia-se do sistema inquisitório porque nesse a gestão
da prova pertence ao Juiz e naquele às partes. No Estado Democrático de Direito, as garantias
processuais de julgamento por Juízo imparcial, obediência ao contraditório e à ampla defesa são
indispensáveis à efetivação dos direitos fundamentais do homem". 15

2.2.2. Da vedação da prisão ex lege.
Prisão ex lege é aquela imposta por força de lei, de maneira automática e obrigatória, independentemente da análise de sua necessidade por pane do Poder Judiciário. Se não ofende, de
per si, a presunção de inocência, ofende indiscutivelmente o princípio implícito da individualização da prisão, inscrito no art. 5°, inc. LXI, da Constituição Federal. 16
Exemplo antigo de prisão ex lege é aquele constante da redação original do art. 312 do
CPP, quando do advento do estatuto processual penal, segundo o qual a prisão preventiva seria
decretada nos crimes a que fosse cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou
superior a dez anos. Esse art. 312 do CPP, no entanto, foi posteriormente alterado por força da
Lei n° 5.349/67. Mais recentemente, tínhamos como espécies de prisão ex lege as prisões decorrentes de sentença condenatória ou de pronúncia, decretadas como simples efeito automático de
tais decisões, desde que o acusado não fosse primário ou não tivesse bons antecedentes, independentemente da análise de sua necessidade pelo juiz natural. Essas duas espécies de prisão, no
entanto, foram extintas pelas Leis 11.689./08 e 11.719/08.
15

STJ, 6ª Turma, RHC 23.945/RJ, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada do TJ/MG - j. 05/02/2009,
DJe 16/03/2009.

16

Nessa linha: GOMES, Luiz Flávio. Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jur(dica. São Paulo: Premier Máxima, 2008. p. 188. Consoante lição de Nicolas Gonzáles-Cuellar Serrano (Proporcionalidad y derechos
fundamentales em e/ proceso penal. Madrid: Colex, 1990. p. 278), qualquer norma que determine, obrigatoriamente, testrições à liberdade, seria inconstitucional, porque priva o magistrado "da possibilidade de controlar
a proporcionalidade das medidas no caso concreto e, ademais, porque a aptidão da norma para alcançar um
fim determinado depende das possibilidades que se concedam ao juiz para graduar a gravidade da ingerência,
assim como para adotar medidas mais benignas, questões que não podem ser nunca. decididas 'ex ao te' e tam·
pouco 'ex post' frequentemente". (Apud in Machado Cruz, op. cit. p. 92).
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Hoje, subsiste a prisão imposta por força de lei tão somente nos casos em que o legislador
ainda insiste em vedar de maneira absoluta e peremptória a concessão de liberdade provisória
com ou sem fiança àquele que foi preso em flagrante (v.g., art. 44 da Lei n° 11.343/06), estabelecendo verdadeira hipótese de prisão obrigatória, independentemente da análise de sua necessidade pelo Poder Judiciário. No entanto, mesmo nesses casos, os próprios Tribunais Superiores já
vêm admitindo a impossibilidade de vedação absoluta à concessão de liberdade provisória. Com
efeito, o Plenário do Supremo declarou recentemente a inconstitucionalidade da expressão "e
liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei n° 11.343/06. Logo, mesmo em relação
ao crime de tráfico de drogas, a conversão de anterior prisão em flagrante em preventiva somente
será possível se acaso presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP. 17
Ora, se toda e qualquer prisão antes do trânsito em julgado ostenta natureza cautelar, não
se pode negar que a única autoridade pública que pode responder pela aludida tutela é o Poder
Judiciário, eis que o que estará sendo acautelado, com a prisão, é, imediatamente, o processo, e,
mediatamente, a jurisdição penal. 18
Somente o juiz, no exercício de atividade jurisdicional, é que detém competência para determinar a prisão de alguém. Essa reserva de jurisdição é perfeitamente compreensível, já que,
em qualquer Estado Democrático de Direito, é ao Judiciário que se atribui a missão de tutela dos
direitos e garantias do indivíduo em face do Estado (liberdades públicas). Afinal, se acaso fosse
admitida uma prisão cautelar ex lege, esta resultaria de uma ordem do legislador, feita em abstrato, com base no poder de punir e no fato delitivo em si mesmo. Ter-se-ia, em tal hipótese, uma
espécie de prisão cautelar desprovida de análise judicial, sem competência, sem fundamentação
judicial e cautelar referida a alguma circunstância fática concreta e devidamente demonstrada,
violando-se, à evidência, o disposto no art. 5°, LXI, da Constituiçáo. 19

2.3. Da proporcionalidade.
Em sede processual penal, o Poder Público não pode agir imoderadamente, pois a atividade
estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da proporcionalidade. Daí a importância desse princípio, que se qualifica, enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos
atos estatais, como postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público.
Referindo-se especificamente à prisão caucelar, Roxin adverte que o princípio constitucional da proporcionalidade demanda a restrição da medida e dos limites da prisão preventiva ao
estritamente necessário, revelando a verdadeira existência de um Estado de Direito, devendo todos os profissionais do Direito, notadamente os que representam o Estado na persecução penal,
estarem cientes dos males que qualquer encarceramento, e em especial o provisório, produzem
no sujeito passivo da medida. Em suas palavras, "entre as medidas que asseguram o procedimenro penal, a prisão preventiva é a ingerência mais grave na liberdade individual; por outra
parte, ela é indispensável em alguns casos para uma administração da justiça penal eficiente. A
17

STF, Pleno, HC 104.339/SP, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 10/05/2012. Para mais detalhes acerca da possibilidade
de concessão de liberdade provisória inclusive em relação a crimes hediondos e equiparados, remetemos o
leitor aos comentários feitos ao art. 22 da Lei n2 8.072/90.

18

Nesse contexto: PACELLI, Eugênio de Oliveira. Curso de processo peno/. 9' ed. Rio de Janeiro: Editora Lum~·n
Juris, 2008. p. 488.

19

Com esse entendimento: FEITOZA, Denilson. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 6' ed. Niterói/RJ:
lmpetus, 2009. p. 904/905.
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ordem interna de um Estado se revela no modo em que está regulada essa situação de conflito;
os Estados totalitários, sob a antítese errônea Estado-cidadão, exagerarão facilmente a importância do interesse estatal na realização, o mais eficaz possível, do procedimento penal. Num
Estado de Direito, por outro lado, a regulação dessa situação de conflito não é determinada
através da antítese Estado-cidadão; o Estado mesmo está obrigado por ambos os fins: assegurar
a ordem por meio da persecução penal e proteção da esfera de liberdade do cidadão. Com isso,
o princípio constitucional da proporcionalidade exige restringir a medida e os limites da prisão
preventiva ao estritamente necessário". 20
Portanto, por ocasião da decretação de uma prisão cautelar, impõe-se ao magistrado uma
ponderada avaliação dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema carcerário, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos
interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal. Afinal, não se pode perder de vista que
o princípio da proporcionalidade possui um duplo espectro, representado por um âmbito negativo - de proteção contra o excesso - e por um âmbito positivo - de proibição de ineficiência,
também chamado de vedação da proteção deficiente.
Ao lado do garantismo negativo, que se traduz na proibição de excesso do Estado em relação ao acusado, trabalha-se, como contraponto, em garantismo positivo, identificado com a
proibição de proteção insuficiente de toda a coletividade, pelo mesmo Estado. É nesta ponderação de valores que reside a busca pela legitimação da prisão cautelar, que deve ser usada como
medida de ultima ratio na busca da eficácia da persecução penal. Caso sua decretação tenha
o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo
penal, a prisão cautelar perde sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo. 21
Essa necessidade de o Estado combater a criminalidade e punir o criminoso, e que permite
vislumbrar um verdadeiro direito do Estado à investigação e à persecução criminal, decorre do
primado da segurança, previsto expressamente como direito fundamental no caput do art. 5°
da Carta Magna. Nessa linha de raciocínio, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça
acerca do regime disciplinar diferenciado: "Considerando-se que os princípios fundamentais
consagrados na Carta Magna não são ilimitados (princípio da relatividade ou convivência das
liberdades públicas), vislumbra-se que o legislador, ao instituir o Regime Disciplinar Diferenciado, atendeu ao princípio da proporcionalidade. Legitima a atuação estatal, tendo em vista que a
Lei n° 10.792/2003, que alterou a redação do art. 52 da LEP, busca dar efetividade à crescente
necessidade de segurança nos estabelecimentos penais, bem como resguardar a ordem pública,
que vem sendo ameaçada por criminosos que, mesmo encarcerados, continuam comandando
ou integrando facções criminosas que atuam no interior do sistema prisional - liderando rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de reféns, agentes penitenciários e/ou outros
detentos- e, também, no meio social". 22
20

ROXIN, Claus. Derecho Procesol Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto; 2000, p. 258.

21

Nessa linha: STRECK, Lênio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade e o cabimento de mondado de
segurança em matéria criminal: superando o ideá rio liberal-individualista-clássico. Revista da AJURIS, ano XXXII,
nº 97, março/2005. p. 180.

22

STJ, 5• Turma, HC 40.300/RJ, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22/08/2005 p. 312.
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O primeiro requisito intrínseco ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo é o
da adequação, também denominado de princípio da idoneidade ou da conformidade. Por força
da adequação, a medida restritiva será considerada adequada quando for apta a atingir o fim
proposto. Não se deve permitir, portanto, o ataque a um direito fundamental se o rii."eio adotado
não se mostrar apropriado à consecução do resultado pretendido.
O segundo requisito (ou subprincípio) da proporcionalidade é o da necessidade. Por força
dele, entende-se que, dentre várias medidas restritivas de direitos fundamentais idôneas a atingir
o fim proposto, deve o Poder Público escolher a menos gravosa, ou seja, aquela que menos interfira no direito de liberdade e que ainda seja capaz de proteger o interesse público para o qual foi
instituída. A título de exemplo, caso seja necessário o reconhecimento pessoal do investigado,
tanto será idônea uma mera intimação para comparecimento à Delegacia, quanto a decretação
de sua prisão temporária. Sem embargo da adequação de ambas as medidas, é evidente que,
ante a diferença do grau de constrição à liberdade de locomoção, deve o juiz optar pela menos
gravosa. 23

É nesse cenano que se avulta a importância das novas medidas cautelares de natureza
pessoal introduzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11. Ao ampliar o rol de medidas cautelares
de natureza pessoal à disposição do juiz criminal (CPP, arts. 319 e 320), a Lei n° 12.403/11 dá
concretude ao princípio da necessidade, possibilitando que o juiz natural utilize a prisão cautelar
somente na hipótese de imprestabilidade das demais medidas cautelares. Doravante, a decretação da prisão preventiva (ou temporária) somente será possível quando as medidas cautelares
diversas da prisão, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou
insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6°). A prisão cautelar
deve, portanto, ser adotada como ultima ratio, dando-se preferência, sempre que possível, à
aplicação de medida cautelar menos gravosa. 24
O terceiro subprincípio - proporcionalidade em sentido estrito - impõe um juízo de ponderação entre o ônus imposto e ~ benefício trazido, a fim de se constatar se se justifica a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. É a verificação da relação de custo-benefício da
medida, ou seja, da ponderação entre os danos causados e os resultados a serem obtidos. Assim,
por força do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, entre os valores em conflito - o
que impele a medida restritiva e o que protege o direito individual a ser violado- deve preponderar o de maior relevância. Há de se indagar, pois, se o gravame imposto ao titular do direito
fundamental guarda relação de proporcionalidade com a importância do bem jurídico que se
pretende tutelar.
23

Com esse entendimento: MORAES, Mauricio Zanoide. Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo. Coordenação: Antônio Scarance Fernandes, José Raul Gavião de Almeida e Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 39.

24

Referindo-se ao art. 282, § 6", que dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar, Pierpaolo Bottini observa que "a privação da liberdade é a interferência mais agressiva do Estado na vida e na dignidade do indivíduo, pois o segrega e estigmatiza social e
psicologicamente; A banalização da prisão preventiva desagrega os laços comunicativos normais da pessoa,
inserindo-a em um contexto de valores distintos, capazes de afetar de maneira definitiva qualquer processo de
socialização. Os efeitos criminógenos da prisão, definitiva ou provisória, são de todos conhecidos- portanto,
sua limitação a medida de extrema necessidade é previsão de bom senso e útil para o funcionamento de um
Estado Democrático de Direito". (As reformas no processo penal: as novas Leis de 2008 e os projetos de reforma.
Coordenação Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 462).
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Essa verificação supõe que se apresenta ao juiz uma situação concreta em que, já assentadas
a adequação e a necessidade, seja necessári() ain_d_a analisar se_9 sacrifíc~() a ser impost() _<lO direito
fundamental guarda uma relação razoável e proporcional com a relevância do interesse_çstatal
que se pretende assegurar. Para tanto, devem ser utilizadas as técnicas de contrapeso de bens e
valores, de forma a escolher a medida mais justa nas circunstâncias do caso, o que, no terreno
processual penal, implica resolver a tensão entre os interesses estatais relacionados à persecução
e as garantias do acusado.
Em sede de medidas cautelares de natureza pessoal, tem-se que a medida somente será legítima quando o sacrifício da liberdade de locomoção do acmado for proporcional à gravidade do
crime e às respectivas sanções que previsivelmente ver_ham a ser impostas ao final do processo.
Isso porque seria inconcebível admitir-se que a situaç~o do indivíduo ainda inocente fosse pior
do que a da pessoa já condenada.
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, a obrigatória observância deste subprincípio
da proporcionalidade passa a constar expressamente do Tírulo IX, atinente à prisão, às medidas
cautelares e à liberdade provisória. Consoante a nova redação do art. 282, inciso II, do CPP, as
medidas cautelares previstas no referido Título deverão ser aplicadas observando"se a adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do faro e condições pessoais do indiciado ou
acusado. Esses parâmetros, é bom que se diga, são válidos não apenas para as cautelares previstas no Título IX do Livro I do CPP, mas também pa:a a prisão temporária, prevista na Lei n°
7.960/89.
Portanto, verificada a necessidade da adoção de ::nedida cautelar de natureza pessoal para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou para evitar a prática de
infrações penais (CPP, art. 282, I), a intensidade e a qualidade da medida cautelar de natureza
pessoal deve ser estabelecida segundo os critérios fixados no inciso II do art. 282 do CPP: a)
gravidade do crime; b) circunstâncias do fato; c) condições pessoais do indiciado ou acusado.
Destarte, pelo menos em regra, não se pode autorizar a segregação cautelar se não se vislumbra, no caso concreto, a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade de efetivo
cumprimento. Além disso, o período de prisão cautelar jamais pode ultrapassar o prazo da pena
efetivamente aplicável, sob pena de se tratar o não culpável de modo pior que o culpável. Como
observa Maier, "parece racional o desejo de impedir que, mesmo nos casos em que a prisão seja
admissível, a persecução penal inflija a quem a suporta um mal maior, irremediável, que a própria reação legítima do Estad.o em caso de condenação. Já numa apreciação vulgar, se apresenta
como um contrassenso o fato de que, por uma infraçã::> penal hipotética, o imputado sofra mais
durante o processo que com a pena que eventualmente lhe será aplicada, em caso de condenação, pelo fato punível que lhe é atribuído". 25
Em síntese, a fim de se harmonizar a imposição de qualquer medida cautelar de natureza
pessoal com o princípio da proporcionalidade, e com o objetivo de não se emprestar a ela função
exclusivamente punitiva, que é própria do momento em que ocorre o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, impõe-se concluir que sua decretação somente é possível quando,
além de necessária e adequada, não resulte na imposi;ão de gravame superior ao decorrente de
eventual proviment9 condenatório. Bom exemplo dif.so consta do próprio CPP, ao dispor que
25
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as medidas cautelares previstas no Título IX não se aplicam à infração a que não for isolada,
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade (CPP, art. 283, § 1°).
Essa discussão em torno da proporcionalidade em sentido estrito ganha relevo diante de
sistemáticas modificações que vem alterando nossa legislação penal e processual penal com a
inclusão de leis com conteúdo despenalizador, 1:ais como a Lei n° 9.099/95 e a Lei n° 9.714/98.
Se às contravenções penais e aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa, sujeitos ou não a procedimento especial (art. 61 da Lei n°
9.099/95, com redação determinada pela Lei n° 11.313/06), afigura-se possível a concessão de
benefícios despenalizadores como a composição civil dos danos (Lei n° 9.099/95, art. 74) e a
transação penal (Lei n° 9.099/95, art. 76), não faz sentido decretar-se uma prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal em relação a tais delitos, haja vista a total ausência de
homogeneidade entre a medida cautelar e a solução de mérito do processo. O mesmo se diga
em relação aos crimes que admitem, em tese, a concessão da suspensão condicional do processo
(Lei n° 9.099/95, art. 89).
A Lei n° 9.714/98, que alterou o sistema de aplicação de penas restritivas de direitos do Código Penal (CP, arts. 43 e seguintes), também afastou a imposição de pena privativa de liberdade
quando as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (até mesmo para o réu
reincidente), desde que a pena não seja superior a 4 (quatro) anos e que o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o
crime for culposo. A Lei n° 12.403/11 segue cl:uamente essa orientação. Com efeito, na redação
antiga, o CPP dizia em seu art. 313, inciso I, que a prisão preventiva seria cabível, em regra, nos
crimes dolosos punidos com reclusão. Com a nova redação do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão
preventiva será cabível, pelo menos em regra, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 26
A mudança, como se vê, leva em consideração o quantum de pena previsto para substituição
por restritiva de direitos. Em outras palavras, se há um prognóstico de que, ao final do processo,
o acusado possa ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade, seria de todo
incongruente dar a ele, durante o curso do processo, tratamento mais gravoso, consubstanciado
pela prisão cautelar. Pensar diferente, como sugere Antônio Vieira, seria o mesmo "que conceber
que se possa amputar uma perna para cessar a dor provocada por uma inflamação na unha, vale
dizer, é compactuar com o inimaginável, com o absurdo! Isto, obviamente, porque ninguém
aceitaria fazer uso de um remédio que cause mais sofrimento que a própria enfermidade"Y
Em todas essas hipóteses, a decretação de uma prisão cautelar merece atenção redobrada
do magistrado, ante a probabilidade de que, ao final do processo, não seja imposto ao acusado
o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade. Impõe-se uma verificação da homogeneidade da medida adotada, sob pena de o mal causado durante o curso do processo - prisão
26

Também será cabível a decretação da prisão preventiva no caso de reincidente em outro crime doloso, se o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa
com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa e esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, hipótese em que o preso
deverá ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida (CPP, art. 313, incisos 11 e 111, e parágrafo único, com redação determinada pela Lei nº

12.403/11).
27

Leituras Complementares de Processo Penal. Org. R.ômulo Moreira. Salvador: Editora Juspodium. 2008. p. 452.
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cautelar- ser bem mais gravoso do que aquele que, possivelmente, poderia ser infligido ao acusado quando de seu término- benefícios despenalizadores da Lei n° 9.099/95, penas restritivas
de direitos, etc. 28
Portanto, como a medida cautelar não pode constituir um fim em si mesmo, e tendo em
conta que a prisão preventiva (ou temporária) sempre segue o regime fechado, deve a gradação
em abstrato da pena do crime praticado pelo agente funcionar como importante elemento de
valoração no momento da apreciação da necessidade de decretação da prisão cautelar. Somente
assim se consegue evitar o risco de a medida instrumental representar, para o acusado, um mal
maior do que o decorrente da própria condenação ainda por vir. De modo algum estamos dizendo que a prisão cautelar jamais poderá ser decretada em tais hipóteses. Na verdade, o que se
impõe é uma efetiva ponderação judicial a ser feita por ocasião de sua decretação, levando-se em
consideração não apenas a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais
do investigado (CPP, art. 282, II), como também a efetiva viabilidade de imposição de pena de
prisão ao final do processo.
Logo, de modo a se evitar que a prisão cautelar perca sua razão de ser, passando a desempenhar função exclusivamente punitiva, sempre que o magistrado visualizar que a custódia cautelar pode atingir ou ultrapassar o limite máximo abstrato que a pena resultante da condenação
poderia alcançar, deve se abster de adotar a medida extrema, pena de incorrer em grave vício que
afasta a legitimidade e justificação das medidas cautelares - o periculum in mora inverso -, que
ocorre quando houver dano irreparável à parte contrária, ou seja, quando o dano resultante da
concessão da medida cautelar for superior ao que se deseja evitar.
Mesmo antes do advento das mudanças produzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11, os
Tribunais Superiores já vinham confirmando a importância do princípio da proporcionalidade
quando da decretação de uma prisão cautelar. A 1• Turma do Supremo, por exemplo, concluiu
pela impossibilidade de se decretar a prisão preventiva em relação ao delito de porte ilegal de
arma de fogo, porquanto a sanção corporal não excede a 4 anos, ensejando a imposição de
pena restritiva de direitos, ante a ausência de violência ou grave ameaça. 29 Na mesma linha, em
caso concreto apreciado pela 6• Turma do STJ, manifestou-se certo inconformismo quanto à
necessidade de prisão preventiva na hipótese de furto, ainda que qualificado, porquanto a prisão
preventiva sempre segue o regime fechado, enquanto, no furto, o regime, em princípio, não
seria esse. 30 Em outro julgado, a 6• Turma do STJ entendeu que não seria justificável manter o
acusado preso em infração que admite fiança, mormente quando a pena privativa de liberdade
em tese projetada não fosse superior a quatro anosY

3. PRESSUPOSTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES: FUMUS COMISS/
DELICTI E PER/CULUM LIBERTA TIS.
Em que pese a falta de sistematização das cautelares no Código de Processo Penal e a
inexistência de um processo penal cautelar autônomo, isso não significa dizer que esses provimentos cautelares possam ser determinados durante a persecuçáo penal sem a observância
28

Nessa linha: RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 17ª ed. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010. p. 736.
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STF, 1ª Turma, HC 90.443/BA, Rei. Min. Ricardo Lewandowski- Dje 008 03/05/2007.

30

STJ, 6• Turma, HC 88.909/PE, Rei. Min. Nilson Naves, DJ 18/02/2008 p. 70.

31

STJ, 6• Turma, HC 59.009/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 03/09/2007 p. 228.
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de requisitos e fundamentos próprios do processo cautelar. Como espécies de provimentos de
natureza cautelar, as medidas cautelares de natureza pessoal jamais poderão ser adotadas como
efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do Jumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Não se pode pensar que as medidas diversas da prisão, por não implicarem a restrição absoluta da liberdade, não estejam condicionadas à observância dos pressupostos e requisitos legais.
Pelo contrário. À luz da garantia da pesunção de não culpabilidade e da própria redação do
art. 282 do CPP, nenhuma dessas medidas pode ser aplicada sem que existam os pressupostos
do Jumus comissi delicti e do periculum Libertatis.
Em face do caráter urgente da medida cautelar, ao analisar seu cabimento, limita-se o juiz
ao exercício de uma mera cognição sumária. Em outras palavras, quando da adoção de uma
medida cautelar, é inviável exigir-se que o juiz desenvolva atividade cognitiva no mesmo grau de
profundidade que aquela desenvolvida para o provimento definitivo. Não se decide com base no
ius, mas sim no Jumus boni iuris.
O Jumus boni iuris enseja a análise judicial da plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de cri:érios de mera probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponh·eis no momento, ou seja, basta que se possa perceber ou
prever a existência de indícios suficientes para a denúncia ou eventual condenação de um crime
descrito ou em investigação, bem como a inEXistência de causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade.
Em se tratando de medidas cautdares de natureza pessoal, não há falar, porém, em Jumus
boni iuris, mas sim em fumus comissi delicti. Como destaca Aury Lopes Jr., 32 se o delito é a
própria negação do direito, como se pode afi~mar que a decretação de uma prisão cautelar está
condicionada à comprovação da fumaça do bom direito? Ora, não é a fumaça do bom direito
que determina ou não a prisão de alguém, mas sim a comprovação por elementos objetivos dos
autos que formam uma aparência 'de que o delito foi cometido por aquela pessoa que se pretende
prender. Daí o uso da expressão Jumus comissi delicti, a ser entendida como a plausibilidade do
direito de punir, ou seja, plausibilidade de c_ue se trata de um fato criminoso, constatada por
meio de elementos de informação q·.1e confirmem a presença de prova da materialidade e de
indícios de autoria do delito.
Apesar de o art. 282 do CPP não exigir expressamente a presença do fumus comissi delicti
para a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, mas apenas que a medida seja necessária
e adequada (CPP, art. 282, I e Il), e que à infração penal seja cominada pena privativa de liberdade, isolada, cumulativa ou alt_ernativamente (CPP, art.·283, § 1°), não se pode perder de vista
que estamos diante de um provimenco de natureza cautelar. Por isso, embora as exigências para
a decretação das medidas cautelares diversa.> da prisão possam ser menores ou menos intensas
do que as exigências feitas para a prisão preventiva, não pode a lei deixar de exigir a presença
do fumus comissi delicti, tal como fez para a prisão preventiva, sob pena de possível abuso na
aplicação dessas medidas cautelares. 53 Daí p·x que nos parece que, apesar de não haver previsão
32

Direito processual penal e sua confornidade constitucional. Vol. li. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009,

33

Nesse contexto: OELMANTO, Fábio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 281.

p. 49.
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legal expressa, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão deve observar, por analogia com a disciplina da prisão preventiva, o pressuposto negativo do art. 314 do CPP, razão
pela qual não podem ser decretadas se o juiz visualizar que o fato fora praticado sob o abrigo de
alguma causa excludente da ilicitude.
O periculum in mora, por sua vez, caracteriza-se pelo fato de que a demora no curso do processo principal pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha
mais eficácia, pois o tempo fez com que a prestação jurisdicional se tornasse inócua, ineficaz.
Em outras palavras, periéulum in mora nada mais é do que o perigo na demora da entrega
da prestação jurisdicional. No tocante às medidas cautelares de natureza real, como o sequestro
e o arresto, esse conceito de periculum in mora se ajusta de maneira perfeita, pois a demora da
prestação jurisdicional possibilitaria a dilapidação do patrimônio do acusado. Em se tratando
de medidas cautelares de natureza pessoal, no entanto, o perigo não deriva do lapso temporal
entre o provimento cautelar e o definitivo, mas sim do risco emergente da situação de liberdade
do agente. Logo, em uma terminologia mais específica à prisão cautelar, utiliza-se a expressão
periculum libertatis, a ser compreendida como o perigo concreto que a permanência do suspeito
em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito
penal ou a segurança social. 34
Consoante a nova redação do art. 282, inciso I, do CPP, as medidas cautelares de natureza
pessoal deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para
a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais. O dispositivo guarda estreita semelhança com o art. 312 do CPP,
que estabelece que a· prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei
penal, por conveniência da instrução criminal, ou como garantia da ordem pública ou da
ordem econômica.
Como se percebe, tanto as prisões cautelares quanto as medidas cautelares diversas da prisão destinam-se a proteger a aplicação da lei penal, a apuração da verdade, ou, ainda, a própria
coletividade, ameaçada pela perspectiva do cometimento de novas infrações penais. O que varia, como se percebe, não é a justificativa para a adoção da cautela, mas sim o grau de lesividade
decorrente de cada uma delas. Decretar a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da
lei penal e determinar a proibição de ausentar-se da comarca, com o recolhimento do passaporte
do agente (CPP, art. 319, IV, c/c art. 320), têm igual preocupação em assegurar a aplicação da
lei penal, variando apenas o quantum de sacrifício da liberdade do agente.

É equivocado, portanto, querer condicionar a decretação das medidas cautelares do art. 319
ao não cabimento da prisão preventiva, como o faz Ô art. 321 do CPP, porquanto qualquer
medida cautelar de natureza pessoal toma como parâmetro as mesmas circunstâncias que justificam a decretação da prisão preventiva. Na verdade, como bem observa Machado Cruz, "a
prisão preventiva é cabível, mas a sua decretação não se mostra necessária, porque, em avaliação
34
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Na dicção do Supremo, "à falta da demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, nem a gra·
vidade abstrata do crime imputado, ainda que qualificado de hediondo, nem a reprovabilidade do fato, nem o
consequente clamor público constituem motivos idôneos à prisão preventiva: traduzem sim mal disfarçada nostalgia da extinta prisão preventiva obrigatória". (STF, 1• Turma, RHC 79.200/BA, Rei. Min. Sepúlveda Pertence,
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judicial concreta e razoável, devidamente motivada, considera-se suficiente para produzir o mesmo resultado a adoção de medida cautelar menos gravosa". 35
Exemplificando, suponha-se que determinado funcionário público tenha exigido, para si,
vantagem indevida em razão do exercício de suas funções, o que caracteriza o crime de concussão (CP, art. 316). Iniciadas as investigações para apurar o referido delito, a autoridade policial
toma conhecimento que o agente continua a praticar o mesmo crime. Nesse caso, evidenciado o
perigo que a permanência do acusado em liberdade representa para a coletividade, ante o risco
de reiteração delituosa, sua prisão preventiva poderia ser decretada com base na garantia da ordem pública. Porém, com a·recente introdução das medidas cautelares diversas da prisão, ao juiz
agora é deferida a possibilidade de adotar um provimento igualmente eficaz, porém com grau de
lesividade bem menor. De fato, como a reiteração da prática do crime de concussão só é possível
por conta do exercício da função pública, decretada a medida cautelar da suspensão do exercício
da função pública (CPP, art. 319, VI), conseguirá o magistrado atingir a mesma finalidade que
seria ultimada pela prisão preventiva, a saber, impedir o cometimento de novos crimes.
Portanto, verificando o magistrado que tanto a prisão preventiva (ou temporária) quanto
uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são idôneas a atingir o fim proposto,
deverá optar pela medida menos gravosa, preservando, assim, a liberdade de locomoção do
agente. No entanto, caso a liberdade plena do agente não esteja colocando em risco a eficácia das
investigações, o processo criminal, a efetividade do direito penal, ou a própria segurança social,
não será possível a imposição de quaisquer das medidas cautelares substitutivas e/ou alternativas
à prisão cautelar.
Por fim, a despeito de o art. 282, I, do CPIP, dispor que as medidas cautelares previstas no
Título IX deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais, quando se analisa o texto do art. 319 do CPP, parece que há medidas cautelares em espécie que aparentemente restringem o âmbito de sua aplicação apenas à determinada
finalidade.

É o que ocorre, por exemplo, no art. 319, VII, do CPP, onde o legislador faz menção à suspensão do exercício de fução pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática
de infrações penais. À primeira vista, fica parecendo que tal medida só poderia ser utilizada para
essa finalidade- evitar a reiteração delituosa. Porém, pensamos que tal entendimento é equivocado, já que todas as medidas cautelares recentemente inseridas no CPP podem ser utilizadas
para tentar neutralizar qualquer situação de perigo prevista no art. 282, I, do CPP. O que o
art. 319 faz, ao estabelecer a finalidade de determinada medida, é simplesmente orientar o juiz
no sentido de sua aptidão para atingir determinados objetivos, o que, no entanto, não significa
que sua decretação não possa ser levada a efeito com o objetivo de neutralizar outros riscos à eficácia do processo. Logo, no· exemplo citado, da mesma forma que a suspensão pode ser imposta
para impedir a reiteração delituosa, também pode ser aplicada quando houver o risco de que a
permanência do acusado no exercício da função possa causar prejuízos à produção probatória,
em situações em que o acusado esteja destruindo provas, ameaçando testemunhas, etc.
35

CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, principias e alternativas. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2006. p. 141.
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4. PRISÁO CAUTELAR (CARCER AD CUSTODIAM).
Prisão cautelar (carcer ad custodiam) é aquela decretada antes do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória com o objetivo de assegurar a eficácia das investigações ou do
processo criminal.
Em um Estado que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade, o ideal seria
que a privação da liberdade de locomoção do imputado somente fosse possível por força de uma
prisão penal (carcer ad poenam), ou seja, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.36
Todavia, entre o momento da prática do deliro e a obtenção do provimento jurisdicional
definitivo, há sempre o risco de que certas situações comprometam a atuação jurisdicional ou
afetem profundamente a eficácia e utilidade do julgado. Daí o caráter imperioso da adoção de
medidas cautelares, a fim de se atenuar esse risco. Como aponta Antônio Scarance Fernandes,
são providências urgentes, através das quais se tenta evitar que a decisão da causa, ao ser proferida, não mais satisfaça o direito da parte, atingindo-se, assim, a finalidade instrumental do
processo, consistente em uma prestação jurisdicional jusraY
A prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização
do processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada
como cumprimento antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim de periculosidade. Como anota o Min. Celso de Mello, a
prisão cautelar, que tem função exclusivamente instrumental, não pode converter-se em forma
antecipada de punição penal. A privação cautelar da liberdade - que constitui providência qualificada pela nota da excepcionalidade- somente se justifica em hipóteses estritas, não podendo
efetivar-se, legitimamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua
decretação pelo Poder Judiciário. 38
Tendo em conta a função cautelar que lhe é inerente - atuar em benefício da atividade
estatal desenvolvida no processo penal - a prisão cautelar também não pode ser decretada para
dar satisfação à sociedade, à opinião pública ou à mídia, sob pena de se desvirtuar sua natureza
instrumental.
Infelizmente, não é isso o que se vê no dia a dia forense, em que há uma massificação das
prisões cautelares, a despeito do elevado custo que representam. Como bem ressaltam Aury
Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró, "infelizmente as prisões cautelares acabaram sendo inseridas na dinâmica da urgência, desempenhando um relevantíssimo efeito sedante da opinião
pública pela ilusão de justiça instantânea. O simbólico da prisão imediata acaba sendo utilizado
para construir uma (falsa) noção de eficiência do aparelho repressor estatal e da própria justiça.
Com isso, o que foi concebido para ser excepcional torna-se um instrumento de uso comum e
36

FERRAJOLI, luigi. Direito e razão. Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, tradução
de Fauzi Hassan Choukr. 2002, pp. 446 e 449.
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FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002. p. 297. Na mesma linha, como bem observa Pedro Aragoneses (lnstituciones de
derecho procesal penal. Madri: Rubi, 1981. p. 258), "o grande problema das medidas cautelares consiste em
que, se não adotada, corre-se o risco da impunidade; se adotada, corre-se o perigo da injustiça".
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STF, 2ª Turma, HC nº 80.379/SP, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 25/05/2001. Na mesma linha: STF, 1ª Turma,
HC 90.895/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 29/06/2007 p. 59.
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ordinário, desnaturando-o completamente. Nessa teratológica alquimia, sepulta-se a legitimidade das prisões cautelares, quadro esse agravado pela duração excessiva". 39
Enquanto a prisão penal ("carcer ad poenam'') objetiva infligir punição àquele que sofre
a sua decretação, a prisão cautelar ("carcer ad custodiam'') destina-se única e exclusivamente a
atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Como toda medida
cautelar, tem por objetivo imediato a proteção dos meios ou dos resultados do processo, servindo como instrumento do instrumento, de modo a assegurar o bom êxito tanto do processo de
conhecimento quanto do processo de execução. Logo, a prisão preventiva (ou temporária) não
pode - e não deve - ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada
daquele a quem se imputou a prática do delito. Isso significa que a prisão cautelar não pode ser
utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado,
pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade dessa espécie de prisão, daí resultando grave comprometimento ao princípio da presunção de inocência.
Louváveis, nesse sentido, as modificações produzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11. Segundo a nova redação conferida ao art. 282, § 6°, do CPP, a prisão preventiva - e também a
temporária - somente será determinada quando não for possível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319). Nos mesmos moldes, de acordo com o art. 310, li, do CPP, o juiz
somente decretará a prisão preventiva nas hipóteses dos arts. 312 e 313 deste Código, quando as
medidas cautelares arroladas no art. 319 deste Código, adotadas de forma isolada ou cumulada,
se revelarem inadequadas ou insuficientes.
De acordo com a doutrina majoritária, a prisão cautelar apresenta-se entre nós sob três modalidades: a) prisão em flagrante; 40 b) prisão preventiva; c) prisão temporária (Lei n° 7.960/89).
A nosso juízo, desde o advento da Constituição de 1988, e a consagração expressa do
princípio da presunção de não culpabilidade, a prisão decorrente de pronúncia e a decorrente
de sentença condenatória recorrível não mais podiam ser consideradas espécies autônomas de
prisão cautelar. Diante do disposto no art. 5°, inciso LVII, não seria possível que uma ordem
legislativa, subtraindo da apreciação do Poder Judiciário a análise da necessidade da segregação cautelar diante dos elementos do caso concreto, determinasse o recolhimento de alguém à
39

Direito ao Processo Penal no prazo razoável. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris: 2006. p. 55. Na mesma linha é a
lição de Rogério Schietti Machado Cruz: "o certo é que está havendo um cada vez mais frequente deslocamento
da resposta penal para as prisões ca•Jtelares, ao invés do que seria mais natural, para a sentença condenatória
(Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 2/3).

40

Grande parte da doutrina entende que a prisão em flagrante é espécie de prisão cautelar. Todavia, em posição
à qual nos filiamos, é crescente o entendim~>nto doutrinário no sentido de-que as mudanças produzidas pela Lei
no 12.403/11 transformaram a prisão em tiagrante em espécie de medida precautelar. Explica-se: em virtude
da nova redação conferida ao art. 310 do CPP, a prisão em flagrante, por si só, não mais autoriza que o agente
permaneça preso ao longo de todo o processo. Afinal, se o juiz entender que a prisão do flagranteado deve
ser mantida, deverá convertê-la em preventiva (ou temporária). devendo, para tanto, apontar fundamentadamente a presença de seus pressupostos legais (CPP, art. 310, 11). Caso contrário, ou seja, se entender que não
há necessidade de manutenção da prisão, deverá conceder ao flagranteado liberdade provisória com ou sem
fiança, cumulada (ou não) com as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, 111). Como se percebe, a
prisão em flagrante passa a ter natureza precautelar, porquanto não mais se dirige a garantir o resultado final
do processo, mas apenas objetiva colocar o capturado à disposição do juiz para que adote uma verdadeira
medida cautelar: a conversão em prisão preventiva (ou temporária), ou a concessão de liberdade provisória.
No sentido de que a prisão em flagrante não é uma medida cautelar, mas sim precautelar: GOMES, Luiz Flávio;
MARQUES, Ivan Luís. Prisão e medidas cautelares: comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 89. E ainda: LOPES JR., Aury. Op. cit. p. 63.
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prisão como efeito automático da pronúncia ou da sentença condenatória recorrível. Referidas
prisões já não podiam mais, de per si, legitimar uma custódia cautelar. Deviam, sob pena de
constrangimento ilegal, cingir-se fundamentadamente à órbita do art. 312 do CPP. Estar-se-ia,
portanto, diante de uma prisão preventiva,-e não mais de uma prisão decorrente de pronúncia
ou de sentença condenatória recorrível.
Independentemente da discussão em torno da subsistência (ou não) da prisão decorrente
de pronúncia e de sentença condenatória em face do adventD da Carta Magna, certo é que a
reforma processual de 2008 aboliu tais prisões, pelo menos ·:orno modalidades autônomas de
prisão cautelar. A Lei n° 11.689/08 (referente ao novo procedimento do júri) afastou a prisão
automática do antigo art. 408, §§ 2° e 3°, passando a dispor em seu art. 413, § 3°, que o juiz
decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogaçãc ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a
necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisqu·~r das medidas previstas no Título
IX do Livro I deste Código. Além disso, segundo a nova redação do art. 492, I, "e", do CPP, ao
Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em caso de condenação, caberá determinar o recolhimento
ou permanência do acusado na prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão
preventiva. Por outro lado, com a Lei n° 11.719/08, restou revogado o art. 594 do Código de
Processo Penal, constando do art. 387, § 1°, do CPP, que o juiz decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
Seguindo a mesma trilha, com as modificações prcduzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11,
o art. 283 do CPP passou a dispor que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem descrita 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.

5. ORIGEM DA LEI DA PRISÃO TEMPORÁRIA (LEI No 7.960/89).
A Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que :nstiruiu a prisão temporária, foi criada
com o objetivo de assegurar a eficácia das investigações criminais quanto a alguns crimes graves.
Por isso, sua decretação jamais é possível durante o curso do processo judicial. Outra preocupação era acabar com a denominada prisão para averiguaçôes. A propósito, consta da própria
Exposição de Motivos da referida Lei que "a prisão só pode ser executada depois da expedição
do mandado judicial. Com isso, procura impedir que a representação policial se transforme em
simples comunicação ao Poder Judiciário".
Como se vê, o principal objetivo da criação da frisão temporária foi o de pôr fim à famigerada prisão para averiguações, que' consiste no ar:-ebaramerito de pessoas pelos órgãos de
investigação para aferir a vinculação das mesmas a uma inf~ação, ou para investigar a sua vida
pregressa, independentemente de situação de flagrância ou de prévia autorização judicial. Essa
prisão para averiguação é de todo ilegal, caracterizando manifesto abuso de autoridade.
A prisão temporária, portanto, não se confunde com a prisão para averiguações. Como
destaca Diaulas Costa Ribeiro, "a prisão temporária é modalidade de prisão para investigação,
porque parte de um fato criminoso, delimitado no tempo e no espaço, para uma pessoa cerra
e determinada. Ao contrário, a prisão para averiguações desenha-se sob um ponto de vista absolutamente diferente, eis que por meio dela as autoridades prendem, aleatoriamente, pessoas,
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para depois descobrir crimes que não estavam sequer investigando ou para apurar crimes nos
quais essas pessoas nem ao menos figuravam como suspeitas, caracterizando o que vulgarmente
se conhece como 'operação arrastão', realizada em áreas de contingente criminoso e cujo único
critério utilizado para limitar o direito de ir e vir é a simples presença nesses locais. Somente
após a implementação de uma prisão, neste último sentido discorrido, é que as pessoas serão
conduzidas a uma Delegacia e, daí então, se principiará por averiguar eventual envolvimento
delas com alguma infração penal, o que é bem diferente de prender para investigar um crime já
conhecido e depois de, razoavelmente, consolidada e definida a suspeição de alguém". 41
A Lei n° 7.960/89, que instituiu a prisão temporária, foi resultado da conversão da Medida
Provisória n° 111, de 24 de novembro de 1989. Para parte da doutrina, isso macularia a lei com
vício formal de inconstitucionalidade, qual seja, a iniciativa da matéria, eis que o Executivo,
por meio de Medida Provisória, teria legislado sobre Processo Penal e Direito Penal, matérias
que são da competência privativa da União (CF, art. 22, inciso I) e, portanto, deveriam ser tratadas pelo Congresso Nacional. Nessa linha, Alberto Silva Franco assevera que, em matéria de
liberdades pessoais, a iniciativa de leis é do Poder Legislativo, não sendo admitido que o Poder
Executivo por meio de Medida Provisória se intrometa em área que a ele não é permitidoY
Tais argumentos não foram ignorados pelo Ministro Celso de Mello, quando deferiu a
liminar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 162, ajuizada pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionando a validade da Medida Provisória
n° 111/89. Segundo o Ministro, a proteção constitucional da liberdade tem, no princípio da
reserva absoluta de lei - e de lei formal - um de seus instrumentos jurídicos mais importantes.
A cláusula da reserva absoluta de Lei confere um inigualável grau de intensidade jurídica à tutela constitucional dispensada à liberdade individual, pois condiciona a legítima imposição de
restrições ao status libertatis da pessoa à prévia edição de um ato legislativo em sentido formal.
Perante a composição plena da Suprema Corte, todavia, tal tese acabou não prevalecendo,
decidindo o Supremo, por maioria de votos (8 a 2), que a ADI resultou prejudicada em virtude
da perda do objeto, por considerar que a Lei 7.960/1989 não foi originada da conversão da Medida Provisória 111/1989.43
Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional n° 32/2001, a qual deu nova redação
ao art. 62 da Constituição Federal, impedindo que fato análogo volte a ocorrer, na medida em
que foi vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, processual
penal e processual civil (CF, art. 62, § 1°, inciso I, "b").

6. CONCEITO DE PRISÁO TEMPORÁRIA.
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente,
com prazo preestabelecido de duração, cabível exclusivamente durante a fase preliminar de
investigações quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável

41

Prisão temporária- Lei nº 7.960, de 21.12.89- um breve estudo sistemático e comparado. Revista dos Tribunais,
n" 707, p. 273, set. 1994.

42

FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. 4ª ed, Revista dois Tribunais, São Paulo: 2000, p. 357-358. Paulo
Rangei comunga do mesmo entendimento: Direito processual penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010, p. 667.

43

STF, Pleno, AOI162/DF, Rei. Min. Moreira Alves, DJ 27/08/1993 p. 1.
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para a identificação de fontes de prova e obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1°, inciso III, da Lei n° 7.960/89,
assim como em relação aos crimes hediondos e equiparados (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 4°),
viabilizando a instauração da persecutío crímínís .in judícío.
Como espécie de medida cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações - tutela-meio
-, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e,
enfim, garantir eventual sentença condenatória- :tutela-fim.44

7. REQUISITOS PARA A DECRETAÇAO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
De acordo com o art. 1° da Lei n° 7.960/89, caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II -quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade;
III- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso
(art. 121, caput, e seu§ 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus§§ [ 0 e 2°);
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);
e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213,
caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao
pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 45 h) rapto
violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); 46 i) epidemia
com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);
l) quadrilha ou bando (antiga redação do art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio
(arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas
típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 47 o) crimes
contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).
Diverge a doutrina quanto aos requisitos para a decretação da prisão temporária. São 05
(cinco) as correntes sobre o tema:
a) basta a presença de qualquer um dos incisos: tem fundamento em regra básica da hermenêutica, segundo a qual incisos não se comunicam com incisos, mas somente com o parágrafo
ou com o caput;48
b) é necessária a presença cumulativa dos três incisos;
44

Nesse contexto: FREITAS, Jayme Walmer. Prisão temporária. 2ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
p.102.

45

Vide abaixo comentário acerca da Lei nº 12.015/09, que revogou o art. 214 do Código Penal.

46

Vide abaixo comentário acerca da Lei nº 11.106/05, que revogou o art. 219 do Código Penal.

47

Vide comentário abaixo quanto à revogação da Lei nº 6.368/76 pela Lei nº 11.343/06.

48

É essa a posição de Diaulas Costa Ribeiro, "os incisos representam unidades autônomas entre si, vinculadas ao
preceito do parágrafo ou do artigo". (Prisão temporária- Lei nº 7.960/89, de 21.12.89- um breve estudo sistemático e comporodo. Revisto dos Tribunais, nº 707, p. 272, set. 1994).
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c) além do preenchimento dos três incisos, é necessária a combinação com uma das hipóteses que autoriza a prisão preventiva;
d) deve o inciso III estar sempre presente, seja combinado com o inciso I, seja combinado
com o inciso II;
e) sempre serão necessários os incisos I e III.
A primeira corrente, segundo a qual b:J.sta a presença de qualquer um dos incisos do art. 1°,
nos conduz a uma interpretação absolt:.tamente descontextualizada da Constituição Federal.
Ora, fosse isso possível, onde estaria o fundamento cautelar da prisão temporária? Meras razões
de autoria ou participação do indiciado eo um dos crimes ali elencados autorizaria a privação
cautelar da liberdade do indivíduo? O que dizer, então, quanto à possibilidade de se prender
alguém simplesmente por não ter residênc.a fixa? Interpretação nesse sentido atentaria contra o
princípio da presunção de inocência, tramformando a prisão temporária em inequívoca forma
de execução antecipada da pena.
Por outro lado, fossem os incisos considerados cumulativamente - segunda corrente -, a
prisão temporária praticamente desapareceria do cenário processual. Com efeito, tornar-se-ia
muito difícil identificar-se uma situação e:n que alguém cometesse um dos delitos previstos no
inciso III, não possuísse residência fixa ou elementos necessários para esclarecer sua identidade,
aliada à imprescindibilidade de sua segregação para as investigações. 49
A terceira corrente é sustentada por Vicente Greco Filho. Após analisar os incisos I, II e III,
assevera o autor que, aos requisitos cumuhdos da Lei n° 7.960/89 devem ser acrescidas as hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Segundo ele, "essas hipóteses parecem ser puramente
alternativas e destituídas de qualquer outro requisito. Todavia, assim não podem ser interpretadas. Apesar de instituírem uma presun;:ão de necessidade da prisão, não teria cabimento a sua
decretação se a situação demonstrasse cabalmente o contrário. É preciso, pois, combiná-las entre
si e combiná-las com as hipóteses de prisão preventiva, ainda que em sentido inverso, somente
para excluir a decretação". 50
De acordo com a quarta corrente (posição majoritária), com o objetivo de consertar a falta
de técnica do legislador, somente é possível decretar a prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso III do art. 1°,
associada à imprescindibilidade da segregação cautelar para a investigação policial ou à situação
de ausência de residência certa ou identidade incontroversa. 51 Tendo em conta tratar-se a prisão

49

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 658.
6~ ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 272/273.

50

Manual de processo penal.

51

SILVA JÚNIOR (Curso de direito processual peno/: teoria (constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Reno·
var, 2008, p. 837) observa que "a hipótese contemplada no inciso I (imprescindibilidade para as investigações
do inquérito policial) compreende a que é prevista no inciso 11 (não ter o indiciado residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclare:imento de sua identidade), ambos da lei em estudo. Ora, sendo a
prisão temporária medida acautelatória 3 s=r adotada ainda na fase pré-processual, tem-se que ela, para ser
decretada, há de ser, necessariamente, imprescindfvel para as investigações do inquérito policial. Se ela não for
necessária, não há por que limitar o direi:o de liberdade da pessoa".
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temporária de espécie de prisão cautelar, conjugam-se, assim, seus pressupostos: 1) fumus .;omissi
delicti, previsto no inciso III; 2) periculum libertatis, previsto no inciso I ou no inciso li. 52
Por fim, a quinta corrente sustenta que serão sempre necessários os incisos I e III, na medida em que o primeiro demonstra a necessidade da prisão (periculum libertatis) para o sucesso
da investigação, sendo esta a razão primeira do instituto, e o terceiro demonstra o fomus oomissi
delicti. É essa, a nosso ver, a posição mais acertada, porquanto a combinação do inciso :r com
o inciso III não deve autorizar, por si só, a decretação da prisão temporária, na medida em que
sempre será necessário se demonstrar a imprescindibilidade da adoção da medida para se assegurar a eficácia das investigações. É possível que determinado agente não tenha residência fixa e
que, mesmo assim, sua prisão temporária não seja necessária para o inquérito policial, pois este
já se encontra concluído. Nesse caso, poder-se-ia até cogitar da possibilidade de decretação de
sua prisão preventiva, seja para garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública ou econ5mica,
seja por conta da conveniência da instrução criminal, mas não de decretação da temporária. 53

7.1. Da imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações.
Acerca do primeiro requisito caracterizador do periculum libertatis (inciso I do art. 1° da
Lei n° 7.960/89), é indispensável a existência de prévia investigação (não necessariamente de um
inquérito policial), apresentando-se a privação cautelar da liberdade de locomoção do incivíduo
como recurso indispensável para a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da conduta delituosa.
Por meio de uma interpretação histórica, poder-se-ia chegar à conclusão de que o inquérito
policial é peça indispehsável para a decretação da prisão temporária. Explica-se: comparando-se
o texto da medida provisória n° 111, de 24 de novembro de 1989, que deu origem à pris~o temporária, com o texto definitivo da Lei n° 7.960/89, constata-se que o inciso I da medida provisória estabelecia que a prisão poderia ser decretada quando imprescindível para a 'inves::igação
criminal', tendo o texto definitivo da lei, todavia, restringido sua decretação 'às investigações
do inquérito policial'.
No entanto, sendo o inquérito policial peça dispensável ao oferecimento da peça a:usatória, desde que a justa causa necessária à deflagração da ação penal esteja respaldada por outros
elementos de convicção (CPP, art. 39, § 5°), não sendo a função investigatória uma atLbuição
exclusiva da Polícia Judiciária (CPP, art. 4°, parágrafo único), queremos crer que a existência de
inquérito policial em andamento não é condição sine qua non para a decretação da temporária.
Há, sim, necessidade de que haja uma investigação preliminar em curso (v.g., comissão parlamentar de inquérito, procedimento investigatório criminal presidido pelo órgão do Ministério
Público, etc.), que demande a prisão do investi'gado para melhor apuração do faro delituoso. 54
52

É nesse sentido a posição de Antônio Scarance Fernandes (Op. cit. p. 308). Com raciocínio semelhante, GRINO·
VER, et a/ii. As nulidades no processo penal. Op. cit. p. 278.

53

É essa a posição de Marcellus Polastri Lima (op. cit. p. 358). Na mesma linha, segundo Lanfredi (op. cit. p. 136),
o inciso li do art. 1• não implica nem autoriza, estando sozinho e isolado, o particular e exigido periculum libertatis, se a ele não se associar a reivindicação de um bom termo das investigações criminais. No sentido de que
a prisão temporária tem por única finalidade legítima a necessidade da custódia para as investigações: STF, 2ª
Turma, RHC 92.873/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/08/2008, DJe 24118/12/2008.

54

TJSP- 4ª C.- HC 275.316/3- Rei. Passos de Freitas -JTJ- LEX 217/345.
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Impõe-se, pois, uma interpretação extensiva do art. 1°, inciso I, da Lei n° 7.960/89, adequando-o à nova realidade investigatória. 55
Deve a autoridade requerente demonstrar ao juiz o que faz ser considerado "imprescindível"
o encarceramento do suspeito para elucidar o fato delituoso, como, por exemplo, a ocultação de
provas, o aliciamento ou a ameaça às testemunhas, a impossibilidade de se proceder ao reconhecimento do acusado por se encontrar em local incerto, etc. 56
Ao decretar a prisão temporária, deve o juiz ter sempre em mente o princípio da proporcionalidade, notadamente em seu segundo subprincípio, qual seja, o da necessidade, devendo se questionar se não existe outra medida cautelar diversa da prisão menos gravosa. Em outras palavras, se
uma busca e apreensão já se apresentar idônea a atingir o objetivo desejado, não se faz necessária
uma prisão temporária; se a condução coercitiva do acusado para o reconhecimento pessoal já se
apresentar apta a alcançar o fim almejado, não .se afigura correto escolher medida mais gravosa
consubstanciada na privação da liberdade de locomoção do acusado; se uma das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP já for suficiente para tutelar as investigações, como, por
exemplo, a proibição de manter contato com pessoa determinada, ou a suspensão do exercício de
função pública, deve o magistrado se abster de decretar a prisão temporária. 57
Impõe-se, portanto, interpretar extensivamente o art. 282, § 6°, e o art. 310, Il, ambos do
CPP, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, no sentido de que, quando as medidas
cautelares diversas da prisão se revelarem adequadas ou suficientes para tutelar as investigações,
a prisão temporária não poderá ser decretada.
Prestando-se a prisão temporária a resguardar, tão somente, a integridade das investigações, forçoso é concluir que, uma vez recebida a denúncia, não mais subsiste o decreto de prisão
temporária, devendo o denunciado ser colocado em liberdade, salvo se sua prisão preventiva for
decretada. Prisão temporária, por conseguinte, somente na fase pré-processual.

7.2. Ausência de residência fixa e não fornecimento de elementos necessários ao
esclarecimento da identidade do indiciado.
Não ter residência fixa tem sido compreendido como sendo a ausência total de um endereço onde possa o indiciado ser localizado. 58
55

Na mesma linha: Marcellus Polastri Lima (op. cit. p. 355) e também Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi (op. cit.
p. 126). Em sentido contrário: SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão
e soltura sob a ótica constitucional: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Método, 2007. p. 150.

56

Admitindo a prisão temporária de indivíduos foragidos que, em liberdade, estariam obstruindo a correta apuração de fatos gravíssimos: TRF 1• R.- 3• T.- HC 1998.01.00.048281-0- Rei. Osmar Tognolo- DJU 29/09/1998.
No sentido de que está caracterizado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção se a prisão temporária
for determinada tão somente para uma melhor apuração do envolvimento dos suspeitos, sem a demonstração
concreta da imprescindibilidade da medida: STJ, 6! Turma, RHC 20.410/RJ, Rei. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 15/10/2009, DJe 09/11/2009.

57

A propósito: "Incabível a prisão temporária de indiciado que possui residência fixa, ainda que em outra unidade
da federação, forneceu os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e já foi submetido a
reconhecimento pela vítima. Se imprescindível sua presença aos atos da investigação, poderá, se não atender
ao chamado da autoridade, ser determinada sua condução coercitiva, medida menos gravosa do que a prisão"
(TJDF, 2• T. HC 2.758-3, Rei. Des. Getúlio Pinheiro, DJ U de 22/04/1999).

58

STJ, 5! Turma, RHC 12.658/SP, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 28/04/2003 p. 209. E ainda: STJ, 5! Turma,
HC 75.488/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 29/06/2007 p. 683.
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De fato, alguém pode perambular sempre pelas mesmas ruas de uma cidade, em um estado
de total miserabilidade, sem que isso importe em presunção de fuga. Daí ter concluído a Suprema Corte ser ilegal a decretação de prisão cautelar pelo simples fato de o agente não possuir
residência fixa, decorrente de sua condição de morador de rua. 59
Conquanto a lei se refira à figura do "indiciado", como o inquérito policial não é elemento
indispensável à decretação da prisão temporária, forçoso é concluir que o indiciamento também
não é requisito obrigatório para a decretação da medida cautelar. Na verdade, ao se referir ao
"indiciado", quis a lei demonstrar a necessidade da presença de uma ligação mínima de elementos de informação capazes de vincular alguém à prática de um fato delituoso.
Para Tourinho Filho, no caso de não ser a prisão imprescindível às investigações e ter
apenas a finalidade de esclarecer a identidade do suspeito, uma simples notificação de comparecimento ao distrito policial para a identificação dactiloscópica é o bastante e assim não tem
justificativa prender alguém por 5 (cinco) dias. 60
Com efeito, desde a vigência da Lei n° 10.054/00, ora revogada pela Lei n° 12.037/09,
não mais se justificava a prisão temporária por 05 (cinco) dias tão somente para a obtenção de
elementos necessários ao esclarecimento da identidade do indiciado. Isso porque, com o advento
da Lei n° 10.054/00, uma das hipóteses que autorizava a identificação criminal se dava quando
o indiciado ou acusado não comprovasse, em 48 (quarenta e oito) horas, sua identificação civil
(Lei n° 10.054/00, art. 3°, inciso VI, revogado pela Lei n° 12.037/09). Ora, se a lei autorizava a
identificação criminal nessa hipótese, não se justificava a adoção de meio mais gravoso (prisão
temporária por 5 dias), em estrita observância ao princípio da proporcionalidade em sentido
amplo - subprincípio da necessidade. A nova lei de identificação criminal também permite a
identificação criminal caso o indivíduo não se identifique civilmente (Lei n° 12.037/09, art. 1°
ele art. 2°).
A custódia cautelar sob o argumento de que se destina a conhecer a identidade do indiciado
só pode ser aceitável, portanto, no caso de fracasso das diligências policiais que devem ocorrer
previamente e, mesmo assim, o tempo limite de cárcere temporário deve ser o estritamente
necessário para submeter o indivíduo à identificação criminal, sem que seja necessário cumprir
todo o prazo previsto na lei.

7.3. Fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso 111 do art. 1° da Lei n° 7.960/89 e no art. 2°, § 4°, da Lei n°
8.072/90.
A prisão temporária não pode ser decretada em virtude da conveniência da investigação policial para prender um suspeito. Deve, sim, ser decretada quando a privação cautelar da liberdade
de locomoção do investigado figurar como medida indispensável para o bom êxito das investigações. Em outras palavras, a medida só pode ser utilizada quando for imprescindível para o
prosseguimento das investigações criminais, no sentido da identificação das fontes de prova e
elementos informativos, que não seriam alcançados estando o indiciado em liberdade.
59

STF, 2ª Turma, HC 97.177, Rei. Min. Cezar Peluso, DJe 19108/10/2009.

60

Da Prisão e da Liberdade Provisória. Revista Brasileira de Ciências Criminais, no 7, julho/setembro, São
Paulo: 1994, p. 80.
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De mais a mais, da própria expressão utilizada pelo legislador no art. 1°, III, da Lei n°
7.960/89 - de acordo com qualquer prova admitida na Legislação penal- depreende-se a necessidade de elementos indiciários de autoria ou de participação nos crimes ali enumerados. Em sede
de restrição de liberdade pessoal, as fundadas razões de que trata a Lei 7.960/1989, e que bastam
para justificar o decreto de prisão temporária, têm que ser algo muito mais coeso e convincente
que uma simples suspeita. As fundadas razões têm que estar acompanhadas por dados objetivos
que apontem para a conclusão de que o suspeito ou indiciado possa ser autor ou partícipe em um
dos crimes ali enumerados e em raz~o do que é requerida a sua prisão temporária, sendo ilegal e
repudiável uma captura destinada a fazer nascer referidos indicativos. 61
Em outras palavras, quando da decretação da prisão temporária, deve o juiz concluir, em
virtude dos elementos informativos existentes- essa análise deve ser compatível com o momento em que se requer a prisão temporária, qual seja, logo na fase inicial das investigações- de que
é elevada a probabilidade da superveniência de uma denúncia, desenhando-se igualmente viável
a pretensão acusatória do órgão ministerial, sendo a constrição cautelar da liberdade de locomoção do agente imprescindível para a eficácia das investigações. Nesse sentido, a 5a Turma do STJ
já concluiu que "a determinação da prisão temporária deve ser fundada em fatos concretos que
indiquem a sua real necessidade, atendendo-se os termos descritos na lei. Evidenciada a presença
de indícios de autoria dos pacientes no delito de atentado violento ao pudor, praticado, em tese,
contra três crianças, para o qual é permitida a decretação da custódia provisória, bem como o
fato de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, necessária se torna a decretação da
prisão temporária, tendo em vista a dificuldade de investigação e conclusão do inquérito quando
ausente o indiciado". 62
Superada a análise da expressão fundadas razões, passemos à análise do rol dos crimes que
comportam prisão temporária. São eles (consumados ou tentados), de acordo com o inciso III
do art. 1° da Lei n° 7.960/89:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu§ 2°): atente-se para o fato de que o homicídio
qualificado (CP, art. 121, §2°, I, li, III, IV, V, VI e VII, com redação dada pela Lei n. 13.142/15)
e o homicídio simples (CP, art. 121, caput), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, são considerados hediondos, daí por que, em relação a tais delitos, a prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso
de extrema e comprovada necessidade;
b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus§§ 1 o e 2°);
c) roubo (art. 157, caput, e seus§§ 1°, 2° e 3°);
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1o e 2°): por força da Lei n° 11.923/09, foi acrescido o§ 3° ao art. 158 do Código Penal, para tipificar 6 denominado sequestro reLâmpago. Apesar
da tipificação dessa nova modalidade delituosa pela Lei n° 11.923/09, a Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) e a Lei da Prisão Temporária (Lei n° 7.960/89) não foram alteradas
a fim de se nelas fazer inserir o referido crime, do que deriva a impossibilidade de decretação da
prisão temporária em relação a tal delito, ainda que qualificado pelo resultado morte. A nosso
ver, diversamente do que ocorreu em relação ao novel crime de estupro de vulnerável, que foi expressamente incluído no rol dos crimes hediondos (Lei no 8.072/90, art. 1°, VI) houve evidente
61
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desídia por parte do legislador no tocante ao crime do art. 158, § 3°, qualificado pelo resultado
morte. Essa desídia absurda não permite considerar o sequestro relâmpago qualificado pelo
resultado morte como crime hediondo,nem tampouco como delito que admita a prisão temporária, sob pena de se fazer evidente analogia in malam partem, violando-se, por consequência, o
princípio da legalidade; 6·1
e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo Único):
o art. 223, caput, e parágrafo único, do Código Penal, foram revogados pela Lei n° 12.015/09.
Quanto à nova figura delituosa do estupro de vulnerável, prevista no art. 217-A do CP, certo é que
o legislador não teve o cuidado de fazer inserir o referido delito no rol do art. 1°, inciso III, da Lei
n° 7.960/89. Não obstante, a partir do momento em que a Lei n° 12.015/09 inseriu o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A) no rol dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90, art. 1°, inciso VI),
admitir-se-á a prisão temporária com fundamento no art. 2°, § 4o, da Lei n° 8.072/90;
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223,
caput, e parágrafo único): o art. 214 do Código Penal foi revogado pela Lei n° 12.015/09.
Isso, no entanto, náo significa dizer que teria havido abolitio criminis, já que houve continuidade normativo-típica. Referida conduta delituosa, consubstanciada no constrangimento de
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, simplesmente migrou do revogado art. 214 para o atual
art. 213 do CP;
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único): o crime de rapto (art. 219) foi eliminado do Código Penal pela Lei n° 11.106/05. No entanto, não se pode falar em abolitio cri minis, pois não houve descriminalização total da conduta
(princípio da continuidade normativo-típica), na medida em que o art. 148, § 1°, V, do Código
Penal, acabou absorvendo a figura tÍpica do antigo art. 219. Assim, como o crime de sequestro
ou cárcere privado (art. 1°, inciso III, alínea "b") comporta prisão temporária, esta ainda pode
ser decretada em relação a tal delito; 6 to
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°);
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);

1) quadrilha ou bando (art. 288): com o advento da Lei n° 12.850/13, o antigo crime de
quadrilha ou bando foi substituído pelo delito de associação criminosa, cuja tipificação demanda
apenas a presença de 3 (uês) pessoas. Surge, então, o questionamento: a prisão temporária continua sendo cabível em relação a tal delito? Por mais que o legislador não tenha tido o cuidado de
proceder à alteração da Lei da Prisão Temporária, se a tipificação do crime de quaêlrilha ou bando
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Para Nucci (op. cit. Vol. 2, p. 620). como se trata de lei processual, logo, que autoriza a interpretação extensiva,
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caput, §§ 12 e 22), com maior razão deve-se estender a possibilidade para a modalidade mais grave, prevista no
art. 158, § 32.
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Apesar de o art. 219 do CP ter sido revogado com o advento da Lei n2 11.106/05, a restrição da liberdade com
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demandava a associação estável e permanente de pelo menos 4 (quatro) pessoas, não se pode negar que tal conduta continua sendo tratada como tipo penal incriminador pelo art. 288, caput,
do CP, que, doravante, exige apenas a presença de 3 (três) pessoas. Em termos bem simples, toda
quadrilha ou bando composta por 4 (quatro) pessoas já caracterizava, de per si, uma associação criminosa. Por consequência, por força do princípio da continuidade normativo-típica, o art. 1°, III,
"1", da Lei n° 7.960/89, continua válido. Todavia, onde se lê "quadrilha ou bando", deverá se ler,
a partir da vigência da Lei n° 12.850/13, "associação criminosa". Noutro giro, por força da Lei n°
12.720/12, com vigência em 28 de setembro de 2012, foi acrescido ao Código Penal o art. 288-A,
que passou a tipificar o crime de constituição de milícia privada. Apesar da tipificação dessa nova
modalidade delituosa, a Lei dos crimes hediondos e a Lei da prisão temporária não foram alteradas
a fim de se nelas fazer inserir o referido crime. Destarte, por mais absurdo que possa parecer a possibilidade de decretação da prisão temporária apenas em relação ao crime menos grave- associação
criminosa -, parece-nos inviável a decretação da prisão temporária em relação à constituição de
milícia privada, sob pena de evidente violação ao princípio da legalidade;
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer
de suas formas típicas;
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976): de se lembrar
que a Lei n° 6.368/76 foi revogada pela Lei n° 11.343/06;
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram que o rol de delitos que autorizam
a decretação da prisão temporária é taxativo, caracterizando o fumus comissi delicti. Logo, a decretação de prisão temporária em relação a crime que não esteja previsto no rol do inciso III do
art. 1° da Lei n° 7.960/89 é completamente ilegal, devendo ser objeto de relaxamento. Assim,
será ilegal, por exemplo, a prisão temporária por homicídio culposo, estelionato, apropriação
indébita, etc. 65
Ocorre que, após a vigência da Lei n° 7.960/89, entrou em vigor a lei dos crimes hediondos
(Lei no 8.072/90), que, em seu art. 2°, § 3° (poscerior § 4°, renumerado pela Lei n° 11.464/07),
passou a dispor que a prisão temporária, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Portanto, a partir da Lei n° 8.072/90, a prisão temporária passou a ser cabível não só em relação
aos crimes previstos no inciso III do art. 1° da Lei n° 7.960/89, como também em relação aos
crimes previstos no caput do art. 2° da Lei n° 8.072/90, quais sejam, os crimes hediondos e
equiparados (tortura, tráfico de drogas e terrorismo). Da leitura e comparação entre as Leis n°
7.960/89 e 8.072/90, constata-se:
a) a prisão temporária não é admissível em contravenções penais, nem tampouco em crimes
culposos;
b) a Lei n° 8.072/90 menciona no art. 2°, caput, os crimes hediondos (consumados ou tentados),
a prática de tortura e o terrorismo, não constantes do rol do art. 1°, inciso III, da Lei n° 7.960/89;
c) a Lei n° 8.072/90 refere-se ao tráfico illcito de entorpecentes de forma ampla (art. 2°,
caput), enquanto que a Lei n° 7.960/89 (art. 1", III, "n") menciona expressamente somente o
tráfico de drogas previsto no art. 12 da Lei n° 6.368/76.
65

Afastando prisão temporária decretada em relação a crime de furto: STJ, 5• Turma, HC 35.557/PR, Rei. Min. Felix
Fischer, DJ 20/09/2004 p. 318.
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Indaga-se, então, se seria cabível prisão temporária no crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218B, caput, e§§ 1° e 2°)? À primeira vista, pode-se pensar que não, eis que tal crime não consta do
rol taxativo do arr. 1°, inciso III, da Lei n° 7.960/89. No entanto, como o crime do arr. 218-B,
caput, e§§ 1° e 2°, do CP, passou a ser etiquetado como hediondo em virtude da entrada em
vigor da Lei n° 12.978 em 22 de maio de 2014- Lei n° 8.072/90, art. 1°, VIII-, não há como
negar que, doravante, a prisão temporária também passa a ser cabível em relação a ral delito.
De se lembrar que, por força da Lei n. 13.142, com vigência em 07 de julho de 2015, o crime
de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima {CP, arr. 129, §2°) e o deliro de lesão corporal
seguida de morre (CP, art. 129, §3°) também passaram a ser considerados hediondos, desde que
praticados contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal,
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo
até o terceiro grau, em razão dessa condição (Lei n. 8.072/90, art. 1°, I-A, incluído pela Lei n.
13.142/15). Logo, também se admite a decretação da prisão temporária em relação a este delito.
Por fim, convém ressaltar que não se admite a decretação da prisão temporária com base
na gravidade em abstrato da infração penal, isoladamente considerada. Ora, fosse possível a
decretação dessa prisão lastreada apenas na gravidade em abstrato da infração penal, ter-se-ia a
decretação automática da prisão temporária sempre que tais infrações fossem praticadas, já que
todas elas são naturalmente graves. Por isso, à gravidade da infração, verdadeira elementar dos
crimes que admitem a prisão temporária, há de se somar a demonstração da imprescindibilidade
da medida para assegurar as investigações. 66

8. MOMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÁO TEMPORÁRIA.
Como exposto anteriormente, a prisão temporária é cabível apenas durante a fase preliminar de investigações. Logo, não se admite sua decretação no curso do processo penal. Nesse
ponto, a prisão temporária diferencia-se da prisão preventiva, que pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal (CPP, art. 311, caput). Por isso, em caso
concreto no qual as investigações já estavam próximas do fim, concluiu o ST] ser desnecessária
a decretação da prisão temporária. 67

8.1. Decretação da prisão temporária seguida da prisão preventiva durante o
curso das investigações.
Como a prisão preventiva também pode ser decretada durante a fase investigatória, é de
se indagar se seria possível a decretação inicial da prisão temporária e, na sequência, e ainda
durante as investigações, a decretação da prisão preventiva.
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No sentido de que a gravidade dos delitos não é fundamento suficiente para justificar a imposição da custódia cautelar: STJ, 6~ Turma, RHC 20.410/RJ, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.15/10/2009, DJe 09/11/2009. Reputando
ser inaceitável que só a gravidade do crime imputado à pessoa ou o clamor público sejam suficientes para justificar
a sua segregação antes de a decisão condenatória penal transitar em julgado, em face do princípio da presunção
de inocência: STJ, Sª Turma, HC 127.426/PB, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05/03/2009, DJe 27/04/2009. E
ainda: STJ, Sª Turma, HC 91.345/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/09/2008, DJe 20/10/2008.
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Com o advento da Lei n° 7.960/89, que versa sobre a prisão temporária, pensamos que, pelo
menos em relação aos delitos constanr~s do art. 1°, inciso III, da referida lei, bem como no tocante
aos crimes hediondos e equiparados (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 4°), somente será possível a decretação da prisão temporária na fase preliminar do:: investigações, à qual não poderá se somar a prisão
preventiva, pelo menos durante esta fase. Portanto, em relação a tais delitos, não se afigura possível
a aplicação da temporária seguida de preventiva, exclusivamente durante a fase investigatória.
Ora, se em relação a tais delitos foi cr;ada uma modalidade de prisão cautelar com o
escopo específico de tutelar as investigações, não faz sentido que a prisão preventiva também
seja decretada na fase investigatória. Logo, se a prisão temporária tiver sido decretada pelo
magistrado pelo prazo de 60 (sessenta) dias para auxiliar nas investigações de um crime
hediondo, não faz sentido que, findo esse prazo, seja decretada a prisão preventiva, concedendo-se à autoridade policial mais 10 ':dez) dias para finalizar o inquérito. Portanto, se a
autoridade policial não conseguir concluir as investigações no prazo máximo previsto para
a prisão temporária, o indivíduo deve ser posto em liberdade, sem prejuízo da continuidade
da apuração do fato delituoso. No entanto, uma vez expirado o prazo da prisão temporária,
e oferecida denúncia ou queixa, nada impede que o magistrado, ao receber a peça acusatória,
converta a prisão temporária em preventiva, medida esta que deverá perdurar durante o processo enquanto subsistir sua necessidade. 6 H
Isso não significa dizer que a Lei da prisão temporária (Lei no 7.960/89) tenha afastado a
possibilidade de decretação da prisão preventiva na fase investigatória. Na verdade, subsiste a
possibilidade de prisão preventiva na fase pré-processual em relação aos delitos que não autorizam a decretação da prisão temporária, desde que preenchidos os pressupostos dos arts. 312
e 313 do CPP. Imagine-se uma hipótese de e;telionato em continuidade delitiva, praticado contra inúmeras vítimas por agente com maus antecedentes, que demonstre a intenção de se evadir
do distrito da culpa. Nesse caso, como não é cabível a prisão temporária, apresenta-se viável a
decretação da prisão preventiva durante o inquérito policial.
Art. 22 A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade
policial ou de requerimento do Ministério Pú':Jiico, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
§ 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o
Ministério Público.
§ 22 O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representação ou
do requerimento.
§ 32 O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, sclicitar informações e esclarecimentos da autoridade
policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.
§ 4º Decretada a prisão temporária, exçedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, uma das
quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.
§ Sº A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.
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§ 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5º
da Constituição Federal.
-· · § 7º Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em
liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.

9. DO PROCEDIMENTO.
A prisão temporária será decretada pelo juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Da leitura do art. 2°, caput, da Lei
n° 7.960/89, depreende-se que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz.
Preserva-se, assim, o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade do juiz.
Quando houver representação da autoridade policial, deve o Ministério Público ser obrigatoriamente ouvido, a fim de que se manifeste quanto à presença dos pressupostos indispensáveis
à privação cautelar da liberdade- jitrnus cornissi delicti (inciso III do art. 1°) e periculurn libertatis
(inciso I ou II do art. 1°). Na hipótese de uma prisão tempcrária ser decretada de ofício, ou
diante de mera representação policial, sem a obrigatória e prévia manifestação do Ministério
Público, ter-se-á manifesto constrangimento ilegal, haja vista ser o Parquet o titular da ação
penal pública, sendo ilógica e arbitrária a adoção da medida cautelar sem que o dorninus litis
manifeste-se favoravelmente à adoção da medida. Com efeito, basta imaginarmos o quanto
inconveniente seria a decretação de uma prisão temporária sem a aquiescência do órgão ministerial, caso o Ministério Público deliberasse posteriormente pelo não oferecimento de denúncia.
A representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público precisam
estar instruídos com indicativos suficientes de autoria ou participação delituosa (furnus cornissi
delicti), além da necessária comprovação do periculum libertati.:, consubstanciado na indispensabilidade da segregação cautelar para assegurar a efetividade dc. investigação preliminar.
A Lei n° 7.960/89 não atribui legitimidade ao querelante para requerer a prisão temporária.
Neste ponto, difere da prisão preventiva, que confere legitimidade ao querelante e ao assistente
(CPP, art. 311, caput). Na verdade, diante das alterações trazidas pela Lei n° 12.015/09, não
constam do rol do inciso III do art. 1o da Lei n° 7.960/89 e de art. 2°, § 4°, da Lei n° 8.072/90,
quaisquer delitos sujeitos à ação penal de iniciativa privada. Destarte, a prisão temporária não
pode ser decretada em relação a crimes de ação penal privada. Também não haveria razão para
se conferir legitimidade ao assistente da acusação. Com efeito, como a intervenção do assistente
da acusação pode ocorrer apenas durante a fase processual (CPP, art. 268), jamais seria possível
lhe outorgar legitimidade para requerer a prisão temporária, porquanto esta espécie de prisão
cautelar pode ser decretada apenas durante a fase investigatória.
Se o pedido de prisão temporária formulado pelo Ministério Público for indeferido pelo
juiz, o recurso cabível será o Recurso em Sentido Estrito (CPP, art. 581, inciso V). É bem verdade que o dispositivo em questão refere-se à decisão que indeferir o requerimento de prisão
preventiva. No entanto, in casu, afigura-se possível interpretação extensiva para também abranger a decisão que indefere o requerimento de temporária, sobretudo se lembrarmos que, quando
da entrada em vigor do Código de Processo Penal (1 ° de janeiro de 1942), somente existiam as
prisões em flagrante, preventiva, decorrente de pronúncia e de sentença condenatória recorrível.
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Pragmaticamente, no entanto, diante do indeferimento do requerimento de prisão temporária formulado pelo Parquet, acreditamos ser bem mais útil e eficaz que o Parquet obtenha
novos elementos de informação qu<l_nto à autoria e materialidade, formulando novo pedido ao
magistrado. De fato, optando o Ministério Público pela interposição de um recurso em sentido
estrito, a demora no julgamento do recurso traria prejuízo irreparável às investigações, esvaziando por completo a utilidade da medida cautelar caso esta fosse decretada posteriormente pelo
juízo ad quem.
Diante do princípio tácito da individualização da prisão (CF, art. 5°, LXI, c/c art. 93, IX),
a decisão que decreta a prisão temporária deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Daí
dispor o art. 2°, § 2°, da Lei n° 7.960/89, que o despacho que decretar a prisão temporária deverá
ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do
recebimento da representação ou do requerimento. Não se permite ao magistrado, nessa decisão
-veja-se que a Lei n° 7.960/89 impropriamente refere-se a ela como mero "despacho"-, limitar-se a repetir os termos da lei, no sentido de que "a prisão do indiciado é imprescindível à investigação do inquérito policial". Como já se manifestou o STJ, "é válido o decreto de prisão temporária que se encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, demonstrando
a necessidade da custódia para as investigações do inquérito policial e em consonância com os
indícios de participação do paciente em fato tÍpico e antijurídico previsto na Lei n° 7.960/89". 69
Destarte, ausente a fundamentação, há de ser reconhecida a nulidade absoluta do decreto prisional, com o consequente relaxamento da prisão temporária. No entanto, na visão dos
Tribunais, eventual carência de motivação no tocante à prisão temporária pode ser suprida por
ulterior decretação fundamentadada da prisão preventiva. Nesse contexto, como já se pronunciou a Ia Turma do Supremo, "a superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui
novo tÍtulo da prisão, prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para
a prisão temporária". 70
Caso a prisão temporária seja decretada por magistrado durante o plantão judicial, este não
estará prevento para a futura ação penal. Agora, se a prisão temporária for decretada fora das
situações de plantão, esse magistrado estará prevento. 71

10. PRAZO DE DURAÇÃO.
Diversamente da prisão preventiva, que não possui prazo predefinido, o prazo de duração
da prisão temporária é de, no máximo, 5 (cinco) dias, prorrogável uma única vez por igual
período, em caso de extrema e comprovada necessidade. De acordo com o art. 2°, § 4°, da Lei
n° 8.072/90, esse prazo é de, no máximo, 30 dias, prorrogável por igual período em caso de

69

STJ, 5• Turma, RHC 8.121/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, OJ 15/03/1999 p. 263.
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STF, 1• Turma, HC 96.680/SP, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2009, DJe 148 06/08/2009. Em sentido semelhante, concluiu o STJ ser despicienda a discussão em torno da prisão temporária, na medida em que, com a
decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar passa a se sustentar sob outro título, o qual, como se sabe,
não guarda nenhum vínculo de dependência com o !Primeiro: STJ, s• Turma, RHC 23.845/MG, Rei. Min. Laurita
Vaz, j. 18/09/2008, DJe 13/10/2008.
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STJ, s• Turma, RHC 10.630/CE, Rei. Min. Jorge Scarte"ini, DJ 20/08/2001 p. 490. No sentido de que tem preven·
ção para a ação penal o juiz que primeiro toma conhecimento· da causa e examina a representação policial relativa aos pedidos de prisão temporária, busca e apreensão e interceptação telefônica: STF, 1• Turma, HC 88.214/
PE, Rei. Min. Menezes Direito, j. 28/04/2009, DJe 152 13/08/2009.
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extrema e comprovada necessidade, no. caso de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e
terrorismo.
Essa prorrogação do prazo da prisão temporária não é automática, devendo sua imprescindibilidade ser comprovada com base em elementos colhidos enquanto o acusado estava preso.
Na verdade, apenas diligências novas, diversas daquelas inicialmente pensadas pela autoridade
policial, podem efetivamente autorizar a prorrogação do prazo da prisão temporária.72
O prazo da custódia temporária só começa a fluir a partir da efetiva prisão do acusado.
Ademais, sua contagem deve ser feita à luz do art. 10 do Código Penal, incluindo-se no cômputo do prazo o dia do começo. Assim, se o agente foi preso no dia 05 (independentemente
do horário - às 08 horas ou às 23h e 59min.), deverá ser colocado em liberdade à OOhOOmin
hora do dia 10. Como dito antes, o prazo de duração da prisão temporária não começa a fluir
a partir do instante em que o juiz a decreta, mas apenas após a captura da pessoa contra quem
foi emitida a ordem.
Trata-se de prazo limite, ou seja, nada impede que o juiz decrete a prisão temporária por
um período menor que o previsto em lei. Ora, quem pode o mais pode o menos. Se o juiz entende que 15 (quinze) dias de prisão temporária são suficientes para auxiliar nas investigações
de um crime hediondo, por que seria obrigado a manter o réu preso por mais tempo? Pode-se
decretar a temporária por 10 (dez) dias e prorrogá-la por mais 5 (cinco), assim como se afigura
viável decretá-la por 5 (cinco) dias, prorrogando-a por mais 15 (quinze), em caso de extrema e
comprovada necessidade.
Se a prisão temporária tiver sido decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, concluindo a
autoridade policial, posteriormente, que não há mais necessidade de se manter o indivíduo
preso, deve representar à autoridade judiciária competente solicitando a revogação da prisão
temporária. Somente o juiz poderá revogar a prisão temporária, jamais a própria autoridade
policial. 73
Decorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em
liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura, salvo se houver prorrogação da
temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva. Relembre-se que a prisão temporária
não pode ser decretada ou mantiqa após o recebimento da peça acusatória. Portanto, após o decurso do prazo da temporária, deve o inquérito ser remetido à Justiça, oferecendo o Ministério
Público a denúncia, ao mesmo tempo em que requer a decretação da prisão preventiva, se acaso
necessária. 74
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No mesmo contexto: LANFREDI. Op. cit. p. 173.
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Em sentido contrário, Carlos Kauffmann entende que a autoridade policial e o Ministério Público também
podem determinar a libertação do investigado, caso entendam que não subsiste a necessidade de segregação
da liberdade. (Prisão temporária. São Paulo: Quartier latin, 2006. p. 113/114). Comunga do mesmo entendimento Aury Lopes Jr. (op. cit. p. 123). No Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral da Justiça, em parecer
normativo, entende ser mais célere que a própria autoridade policial, mesmo sem o vencimento do prazo da
temporária, coloque o preso em liberdade assim que constatar a desnecessidade da continuação da prisão do
suspeito.
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No sentido de que, uma vez recebida a denúncia, não mais subsiste o decreto de prisão temporária, que visa
resguardar, tão somente, a integridade das investigações: STJ, Sª Turma, HC 44.987/BA, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 02/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 341. Em caso concreto apreciado pelo STJ, como o paciente estava preso há
mais de seis meses, em razão de prisão temporária, sem a convolação em preventiva ou o oferecimento da
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Art. 32 Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais
detentos.

11. DIREITOS E GARANTIAS DO PRESO TEMPORÁRIO.
A prisão temporária e a imposição de outras medidas cautelares de natureza pessoal põem
em evidência uma enorme tensão no processo penal, pois, ao mesmo tempo em que o Estado se
vale de instrumento extremamente gravoso para assegurar a eficácia da persecução penal - privação absoluta ou relativa da liberdade de locomoção antes do trânsito em julgado de sentença
penal condenatória -, deve também preservar o indispensável respeito a direitos e liberdades
individuais que tão caro custaram para serem reconhecidos e que, em verdade, condicionam
a legitimidade da atuação do próprio aparato estatal em um Estado Democrático de Direito.
Na medida em que a liberdade de locomcção do cidadão funciona como um dos dogmas
do Estado de Direito, é intuitivo que a própna Constituição Federal estabeleça certas regras
fundamentais a fim de impedir prisões ilegais ou arbitrárias. Afinal de contas, qualquer restrição à liberdade de locomoção é medida de natureza excepcional, cuja adoção deve estar sempre
condicionada a parâmetros de estrita legalidad~.

É a boa aplicação (ou não) desses direitos e garantias que permite, assim, avaliar a real
observância dos elementos materiais do Estado de Direito e distinguir a civilização da barbárie.
Afinal, a proteção do cidadão no ârr.bito dos processos estatais é justamente o que diferencia um
regime democrático daquele de índole wtalitária.7 5
Esses direitos e garantias individuais estão previstos na Constituição Federal, nos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário e na legislação processual
penal. É indispensável que o agente seja cientificado quanto ao seu conteúdo quando da efetivação de sua prisão. De fato, segundo o próprio inciso LXIII do art. 5° da Constituição Federal, o
preso será informado de seus direitos; entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada
a assistência da família e de advogado. Na mesma esteira, o art. 2°, § 6°, da Lei da prisão temporária (Lei n° 7.960/89), cujo preceito, a nosw ver, é aplicável às demais modalidades de prisão
cautelar, dispõe que, efttuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos
no art. 5° da Constituição Federal. Com previsão semelhante, o art. 289-A, § 4°, inserido no
CPP pela Lei n° 12.403/11, també:n prevê que o preso será informado de seus direitos, nos termos
do inciso LXIII do art. 5° da Const!tuiçâo Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu
advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

11.1. Do respeito à integridade física e moral do preso.
De acordo com o art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, "é assegurado aos presos
o respeito à integridade física e moral". Ao proclamar o respeito à integridade física e moral dos
presos, a Carta Magna garante ao preso a conservação de todos os direitos fundamentais reconhecidos à pessoa livre, à exceção, é claro, daqueles que sejam incompatíveis com a condição
peculiar de uma pessoa presa, tais como a Lberdade de locom9ção (CF, art. 5°, XV), o livre
denúncia, concluiu-se pela ilegalidade do excesso de prazo: STJ- HC 78.376/SC- 5~ Turma- Rei. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho- DJ 08/10/2007 ~- 335.
75

Nessa linha: STF, 2• Turma, HC 91.336/BA, Rei. M n. Gil mar Mendes, DJe 088 15/05/2008.
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exercício de qualquer profissão (CF, art. 5°, Xlli), a inviolabilidade domiciliar em relação à cela
(CF, art. 5°, XI) e o exercício dos direitos políticos (CF, art. 15, Ill). Não obstante, mantém
o preso os demais diretos e garantias fundamentais, tais como o respeito à integridade física e
moral (CF, art. 5°, Ill, V, X e LXIV), à liberdade religiosa (CF, art. 5°, VI), ao direito de propriedade (CF, art. 5°, XXII), e, em especial, aos direitos à vida e à dignidade humana76
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos também prevê em seu art. 10 que toda
pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. Prevê também que as pessoas processadas deverão ser separadas, salvo
em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoas não condenadas; e, as pessoas jovens processadas deverão ser
separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. Na mesma linha, o Pacto de São José da
Costa Rica consagra regras protetivas aos direitos dos reclusos, determinando em seu art. 5° que
os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e
devem ser submetidos a tratamento adequado a sua condição de pessoas não condenadas.
Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça acabou por reconhecer que presos
não podem ficar custodiados em contêiner, in verbis: "Se se usa contêiner como cela, trata-se
de uso inadequado, ilegítimo e ilegal. (...) Caso, pois, de prisão inadequada e desonrante; desumana também. Não se combate a violência do crime com a violência da prisão. Habeas corpus
deferido, substituindo-se a prisão em contêiner por prisão domiciliar, com extensão a tantos
quantos- homens e mulheres- estejam presos nas mesmas condiçóes".77
Dispondo a Constituição Federal que é assegurado aos presos o respeito à integridade física
e moral (art. 5°, XLIX), e que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante (art. 5°, III), não se pode afastar a responsabilização criminal das autoridades
em caso de atentado à integridade corporal do preso, seja pelo delito de lesão corporal (CP,
art. 129), abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65, art. 3°, "i"), seja pelo próprio delito de tortura,
tipificado no art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.455/97.
Aliás, em caso concreto relativo a cidadão preso que se debatia contra as grades, agredia
outros detentos e proferia impropérios contra os policiais, que foi algemado e agredido por policial civil com vários golpes de cassetete, sofrendo lesões corporais graves, concluiu o STJ estar
tipificado o delito de tortura previsto no art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.455/97. Essa modalidade de
tortura, ao contrário das demais, não exige especial fim de agir por parte do agente para configurar-se, bastando o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo. Corno advertiu o Min.
Felix Fischer, "o Estado Democrático de Direito repudia o tratamento cruel dispensado por seus
agentes a qualquer pessoa, inclusive presos. Conforme o art. 5°, XLIX, da CF/1988, os presos
mantêm o direito à intangibilidade de sua integridade física e moral. Desse modo, é inaceitável
impor castigos corporais aos detentos em qualquer circunstância, sob pena de censurável violação dos direitos fundamentais da pessoa humana". 78
A fim de se resguardar a integridade física e moral do preso, é indispensável que toda e
qualquer pessoa presa seja submetida a exame de corpo de delito, seja no momento da captura,
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Nesse contexto: MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil: interpretada e legislação constitucional.
São Paulo: Atlas, 2005. 338.
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STJ, 6~ Turma, HC 142.513/ES, Rei. Min. Nilson Naves, j. 23/03/2010, DJe 10/05/2010.
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STJ, 5~ Turma, REsp 856.706/AC, Rei. Min. Felix Fischer, j. 06/05/2010, DJe 28/06/2010.
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seja no momento da soltura. A sujeição do preso a exame de corpo de delito visa documentar
seu estado de saúde durante o período em que ficou sob a custódia do Estado. De mais a mais,
como é extremamente comum que presos se insurjam quanto ao comportamento da autoridade
policial, alegando que sofreram agressões, tortura ou sevícias físicas durante o período de encarceramento, a realização do exame pericial resguarda a própria autoridade policial contra tais
questionamentos.
Nessa linha, aliás:-a Lei n° 7.960/89 determina em seu art. 2°, § 3°, que "o juiz poderá,
de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe
seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a
exame de corpo de delito". Trata-se de medida de salutar importância, pois serve para o resguardo do preso e da própria autoridade responsável pela prisão. Tal exame deve ser feito tanto no
momento inicial da prisão quanto do seu término, de modo a se afastar eventual arguição de
maus-tratos, tortura ou sevícias físicas sofridas durante o período de encarceramento. Apesar
de o dispositivo deixar transparecer que o juiz poderá determinar que o preso seja submetido a
exame de corpo de delito, pensamos que não se trata de preceito de aplicação facultativa. Na
verdade, a autoridade policial, independentemente de prévia autorização judicial, deve submeter
o preso a exame de corpo de delito.

11.1.1. Indevida exposição à mídia.
A questão relativa ao respeito à integridade moral do preso ganha importância em sede
do estudo da prisão temporária quando se verifica a crescente importância dada pela mídia às
mazelas do processo penal. Com efeito, hoje em dia, não são raras as prisões cautelares acompanhadas ao vivo pela imprensa que, coinciderttemente, está sempre presente no lugar e hora
marcados para registrar tudo. Tais imagens, depois, são exploradas à exaustão nos telejornais
pelos pseudo-doutrinadores do direito penal e processual penal, o que é feito a título de informar a
populaçáo. Sob os holofotes da mídia, é colocada em segundo plano a finalidade de toda e qualquer prisão temporária, qual seja, a de assegurar a eficácia das investigações. Passam as prisões
cautelares, outrossim, a desempenhar um efeito sedame da opinião pública pela ilusão de justiça
instantânea, 79 exercendo uma função absolutamente incoerente e proscrita para um instrumento
legitimado por sua feição cautelar.
Não olvidamos a importância da liberdade de expressão, compreendida como a possibilidade de difundir livremente os pensamentos, ideias e opiniões, mediante a palavra escrita ou
qualquer outro meio de reprodução. No entanto, se aos órgãos de informação é assegurada a
maior liberdade possível em sua atuação, também se lhes impõe o dever de não violar princípios
basilares do processo penal, substituindo o devido processo legal previsto na Constituição por
um julgamento sem processo, paralelo e informal, mediante os meios de comunicação.
Oportuna, nesse sentido, a lição sempre abalizada do Min. Marco Aurélio: "(...) Ninguém
desconhece a necessidade de adoção de rigor no campo da definição de responsabilidade, mormente quando em jogo interesses públicos da maior envergadura. No levantamento de dados,
no acompanhamento dos fatos, no esclarecimento da população, importante é o papel exercido
pela imprensa. Todavia, há de se fazer presente advertência de Joaquim Falcão, veiculada sob o
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LOPES JR. Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao Processo Peno/ no prozo razoável. Rio de Janeiro. Editora
Lumen Juris: 2006. p . .55.
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título A imprensa e a justiça, no Jornal O Globo, de 06.06.93: 'Ser o que não se é, é errado. Imprensa não é justiça. Esta relação é um remendo. Um desvio institucional. Jornal não é fórum.
Repórter não é juiz. Nem editor é desembargador. E quando, por acaso, acreditam ser, transformam a dignidade da informação na arrogância da autoridade que não têm. Não raramente,
hoje, alguns jornais, ao divulgarem a denúncia alheia, acusam sem apurar. Processam sem ouvir. Colocam o réu, sem defesa, na prisão da opinião pública. Enfim, condenam sem julgar'." 80
Especificamente em relação à divulgação da imagem de pessoas presas, o que se vê no dia a
dia é uma crescente degradação da imagem e da honra produzida pelos meios de comunicação
de massa com a conivência das autoridades estatais, por meio da reprodução da imagem do preso sem que haja prévia autorização de sua parte, nem tampouco um fim social na sua exibição.
Utilizam sua imagem, pois, como produto da notícia, a fim de saciar a curiosidade do povo.
Os programas sensacionalistas do rádio e da televisão saciam curiosidades perversas extraindo
sua matéria-prima da miséria de cidadãos humildes que aparecem algemados e exibidos como
verdadeiros troféus. 81
Queremos crer, com base na lição de Ana Lúcia Menezes Vieira, 82 que a reprodução pública
da imagem de pessoas envolvidas em crimes deve ser vedada se ela resulta de modo antissocial,
aflitivo ou degradante, a não ser que haja autorização do titular da imagem, ou se necessária à
administração da justiça - exemplo seria o retrato falado ou a própria fotografia, para possível
reconhecimento por outras vítimas.
Ora, como dito acima, a condição de cidadão preso não lhe retira o direito ao respeito à
integridade moral e à dignidade. 83 Seus direitos personalíssimos devem ser tutelados de forma
mais eficaz, não só por jornalistas, como também por autoridades policiais e membros do Ministério Público, que devem se abster de exibir presos à mídia. E isso não só para preservar os
direitos personalíssimos do preso, como também para evitar que inocentes sejam identificados
indevidamente como autores de delitos.
Infelizmente, não são poucos os exemplos de pessoas que são exibidas à mídia como suspeitas da prática de delitos, mas cuja inocência é posteriormente reconhecida. O célebre episódio da
"Escola Base" é um dos mais emblemáticos casos de assassinato moral de inocentes, na dicção de
Vieira. Os responsáveis pela referida escola foram dados pela mídia como autores de abusos sexuais contra crianças de classe média. A escola foi alvo de depredação, seus proprietários tiveram
que abandonar os empregos, e também não podiam sair às ruas, porque corriam o risco de sofrer
agressões em público, na medida em que a imprensa divulgava suas foros. O inquérito policial,
no entanto, acabou sendo arquivado por falta de elementos de informação que evidenciassem a
prática dos crimes. sexuais.
Outro caso recente é o denominado crime do Bar Bodega: em uma choperia em Moema,
bairro nobre na cidade de São Paulo, dois jovens da classe média paulistana foram assassinados
no dia 10 de agosto de 1996. Pressionada pela comoção social que o delito gerou, a polícia
80

STF- HC- Liminar- Rei. Marco Aurélio- j. 14.06.2000- Revista Síntese 3/141.
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Nesse sentido: BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 156. Apud
VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processa penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 156.
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VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 153.
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SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 181.
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apresentou cinco jovens negros e pobres, moradores da periferia, como os responsáveis pelos
homicídios. Como anota Eduardo Araújo Silva, "expostos à imprensa como animais bravios,
algemados e com placas dependuradas em seus corpos, indicando números, foram fotografados,
filmados e entrevistados por dezenas de repórteres de rádio, tevês, jornais e revistas". 84 Pouco
tempo depois, porém, foram postos em liberdade, pois o Ministério Público não encontrou
elementos de informações suficientes para oferecer denúncia. Na verdade, foram descobertos
indicativos de que teriam confessado a prática do delito mediante tortura.
Além desses dois episódios, comumente nos referimos em sala de aula a um caso ocorrido
em novembro de 2006, no bairro de Perdizes, localizado na cidade de São Paulo, relativo a um
casal de idosos que foi encontrado morto a facadas dentro de sua residência. A Polícia apressou-se em apontar o filho do casal como suspeito de ter praticado o duplo homicídio, já que, inicialmente, não foram encontrados sinais de arrombamento nem de sangue na residência. Como
consequência do açodamento da Polícia, e da imediata divulgação feita pela mídia, que induziram uma pré-convicção de culpa do filho do casal, a casa em que a família residia foi pichada
com a palavra assassino, em referência ao filho do casal, que também passou a ser hostilizado
pelos moradores do bairro. Posteriormente, no entanto, a mesma Polícia encontrou manchas
de sangue na casa ao lado, além de pegadas na parte de dentro da residência onde ocorreu o
crime, confirmando uma rota de fuga usada pelo verdadeiro autor do delito. Dois dias depois,
o criminoso apresentou-se à Polícia, sendo com ele apreendida a faca utilizada no crime. Difícil
expressar o prejuízo causado ao filho do casal: além de perder seus pais, em um crime bárbaro
e cruel, foi apontado pelas autoridades policiais corno suposto autor do delito, sendo, então,
submetido ao tradicional linchamento midiático, e transformado, aos olhos da população, em
culpado. Por mais que a mídia se apressasse depois em desfazer o equívoco, já era tarde demais:
a violência já estava consumada.
Apesar de a legislação brasileira não possuir normas infraconstitucionais específicas regulamentando a publicidade das investigações e dos atos judiciais de modo a preservar os direitos
personalíssimos do preso (CF, are: 5°, incisos X e XLIX), é possível encontrar alguma normatização do assunto através de Portarias e Regulamentos dos próprios órgãos policiais. A título de
exemplo, o art. 11 da Portaria n° 18 da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo dispõe que as autoridades policiais devem zelar pela preservação dos direitos à imagem, ao nome,
à privacidade e à intimidade das pessoas submetidas à investigação policial, detidas em razão da
prática de infração penal ou a sua disposição na condição de vítimas, a fim de que a elas e a seus
familiares não sejam causados prejuízos irreparáveis, decorrentes da exposição de imagem ou
de divulgação liminar de circunstância objeto de apuração. Após orientadas sobre seus direitos
constitucionais, tais pessoas somente serão fotografadas, entrevistadas ou terão suas imagens
por qualquer meio registradas, se expressamente o consentirem mediante manifestação explícita de
vontade, por escrito ou por termo de1;idamente assinado. 85

11.1.2. Uso de algemas.
Durante anos, silenciou o Código de Processo Penal acerca do uso de algemas no momento da prisão, limitando-se a Lei de Execução Penal a dispor que o enwrego de algemas seria
84
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Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 169.

85

Publicada no DOE de 27 de novembro de 1998.

677

Art. 3°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

disciplinado por decreto federal (LEP, art. 199), o qual, até o presente momento, não foi editado. Só mais recentemente é que o CPP passou a prever, no âmbito do procedimento do júri, que
njío se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário
do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas
ou à garantia da integridade física dos presentes (CPP, art. 474, § 3°, com redação dada pela
Lei n° 11.689/08). Ademais, segundo o art. 478, inciso I, do CPP, durante os debates, as partes
não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à determinação do uso de algemas como
argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.
Não obstante o silêncio do Código de Processo Penal ao longo dos anos, é forçoso convir que a Constituição Federal assegura aos presos o respeiro à integridade física e moral (CF,
art. 5°, inciso XLIX). Ademais, admitindo a lei processual penal a aplicação analógica (CPP,
art. 3°), mesmo antes das alterações produzidas pela Lei n° 11.689/08, já deveria incidir no
processo penal comum o art. 234, § 1°, do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
o emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte
do preso.
Em face da lacuna legal referente ao uso de algemas quando do momento da prisão, mesmo
antes da reforma processual de 2008, o Supremo Tribunal l;ederal já havia se posicionado no
sentido de que o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser
adotado nas seguintes hipóteses:
a) com a finalidade de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso,
desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer;
b) com a finalidade de evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros
ou contra si mesmo. 86
Seguindo essa linha de raciocínio, ao julgar o HC 91.952/SP, referente a cidadão que permanecera algemado durante roda a sessão do Júri, entendeu a Suprema Corte que o uso das
algemas, no caso, estaria em confronto com a ordem jurídico-constitucional, tendo em conta
que não havia, no caso, uma justificativa socialmente aceitável para submeter o acusado à humilhação de permanecer durante horas algemado, quando do julgamento no Tribunal do Júri,
não tendo sido, ademais, apontado um único dado concreto, relativo ao perfil do acusado, que
estivesse a exigir, em prol da segurança, a permanência com algemas. Aduziu-se que manter o
acusado algemado em audiência, sem que demonstrada, ante práticas anteriores, a periculosidade, implicaria colocar a defesa, antecipadamente, em patamar inferior. Acrescentou-se que,
em razão de o julgamento no Júri ser procedido por pessoas leigas que tiram ilações diversas do
contexto observado, a permanência do réu algemado indicaria, à primeira vista, que se estaria
a tratar de criminoso de alta periculosidade, o que acarretaria desequilíbrio_ no julgamento, por
estarem os jurados influenciados. "7
Apesar de não nos parecer que estivessem presentes os pressupostos constitucionais para
a edição de súmula vinculante (CF, art. 103-A, caput), como consequência do referido julgamento foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal o Enunciado da Súmula Vinculante n° 11,
que dispõe: "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de f~ndado receio de fuga ou
86
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de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado".
Da leitura da súmula vinculante n° 11 do STF, depreende-se que, sendo necessária a utilização de algemas, seja para prevenir, impedir ou dificultar a fuga do capturando, seja para
evitar agressão do preso contra policiais, contra terceiros ou contra si mesmo, será indispensável
a lavratura de auto de utilização de algemas pela autoridade competente. O ideal é que este auto
de utilização de algemas seja lavrado tão logo efetuada a captura do agente, nos mesmos moldes
em que se lavra o chamado auto de resistência. De mais a mais, a nosso juízo, nada impede que
a menção à situação fática que legitimou o uso de algemas seja feita no bojo do próprio auto de
prisão em flagrante delito. No entanto, caso isso não seja possível (v.g., hipótese em que o capturando tenha que ser transportado para outra cidade), nada impede que essa justificativa seja
lavrada quando da chegada do indivíduo à delegacia de polícia. 88

11.1.3. Instrumentos de menor potencial ofensivo (ou não letais).
Com o objetivo de resguardar a integridade física de toda e qualquer pessoa - presa ou
em liberdade - sujeita ao uso da força por agentes de segurança pública, evitando seu emprego
de maneira irracional, foi editada a Lei n° 13.060, com vigência em data de 23 de dezembro
de 2014. Referida Lei disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo, assim considerados aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar morres
ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, a exemplo de
armas de choque, como a "taser", spray de pimenta, gás lacrimogêneo, balas de borracha, etc.
Por força da Lei n° 13.060/14, os órgãos de segurança pública, quais sejam, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias
Militares, os Corpos de Bombeiros Militares e as Guardas Municipais, deverão priorizar a utilização desses instrumentos não letais, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade
física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos princípios da legalidade, necessidade,
razoabilidade e proporcionalidade. De mais a mais, consoante disposto no art. 2°, parágrafo
único, da referida Lei, não é legítimo o uso de arma de fogo: a) contra pessoa em fuga que esteja
desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança
pública ou a terceiros; b) contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto
quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

11.2. Da comunicação imediata da prisão ao juiz competente e ao Ministério
Público.
De acordo com o art. 5°, inciso LXII, da Constituição Federal, a prisão de qualquer pessoa
e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à fomília do preso
ou à pessoa por ele indicada. Como se percebe pela leitura do dispositivo, a Carta Magna estabelece que a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente ao juiz competente, sem
88
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se referir à espécie de prisão. Logo, toda e qualquer prisão deve ser comunicada à autoridade
judiciária, seja ela preventiva, temporária, ou flagrante.
A não comunicação da prisão ao juiz competente caracteriza o delito de abuso de autoridade, nos exatos termos do art. 4°, alínea "c", da Lei n° 4.898/65. Mas e em relação ao indivíduo
que fora preso e cuja prisão não foi comunicada ao juiz? Será que a ausência dessa comunicação
acarreta o obrigatório relaxamento da prisão? Ou será que se trata de mera irregularidade, sem
o condão de determinar o relaxamento da prisão?
Especificamente em relação à prisão em flagrante, há julgados antigos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a ausência de comunicação da
prisão à autoridade judiciária não teria o condão de excluir a legalidade da prisão, gerando tão
somente responsabilidade funcional e criminal por parte da autoridade que presidiu o auto de
prisão em flagrante. 89
Com a devida vênia, pensamos que a ausência de comunicação da prisão (em flagrante,
preventiva ou temporária) configura grave violação a preceito constitucional (CF, art. 5°, LXII),
o qual foi colocado na Carta Magna visando à preservação do status Libertatis do indivíduo,
determinando que toda e qualquer prisão seja comunicada à autoridade judiciária, a fim de que
o magistrado possa verificar sua legalidade (para fins de eventual relaxamento), ou analisar o
cabimento de liberdade provisória, com ou sem fiança. Dizer que a não comunicação da prisão
é mera irregularidade significa dizer que a inobservância de preceito constitucional é de rodo
irrelevante, tornando letra morta importante garantia constitucionaJ.9°

11.3. Da comunicação imediata da prisão à família do preso ou à pessoa por ele
indicada.
A comunicação imediata da prisão de qualquer pessoa ao juiz competente e aos familiares ou à pessoa indicada pelo preso, prevista no art. 5°, LXII, da Carta Magna, consiste em
verdadeira garantia de liberdade, pois dela dependem outras garantias expressamente previstas
no texto constitucional, como a análise da ocorrência ou não das hipóteses permissivas para
a prisão (art. 5°, LXI), a possibilidade de relaxamento por sua ilegalidade (art. 5°, LXV), ou,
nos casos de legalidade, se possível for, a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança
(art. 5°, LXVI).
Especificamente no tocante à obrigação de comunicação da prisão à família do preso ou
à pessoa por ele indicada, sua razão de ser está relacionada a dois objetivos: primeiro, certificar
familiares acerca da localização do preso; segundo, permitir que o preso obtenha de seus familiares a assistência e o apoio de que necessita.
Obviamente, caso o preso não indique a pessoa a quem deva ser comunicada sua prisão,
não há como a autoridade policial dar cumprimento ao preceito constitucional do art. 5°, LXII,
sendo inviável qualquer alegação de ilegalidade da prisão. Como já teve a oportunidade de se
89
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manifestar o STJ, "a Constituição 6a RepúbliGa visa a resguardar o status libertatis, ensejando
a pessoas de confiança do preso o conhecimento do fato, a fim de, diante de qualquer ilegalidade, ser afrontado o vício jurídico. A participação imediata do juiz competente é impostergável.
A comunicação à família ou à pessoa pelo preso indicada configura direito público subjetivo.
A interpretação, porém, deve ser finalística. Pode ocorrer que o preso não tenha interesse, ou
mesmo não deseje que tal aconteça. Urge respeito a sua intimidade. Se terceira pessoa, ainda
que estranha à família ou pelo preso indicada, intervier, e de modo eficaz, compensar a ausência
de alguém do rol constitucional, sr.1prida estará a situação jurídica. Exemplificativamente, a
presença de defensor". 91
E qual é a consequência da in;)bservância desse preceito constitucional? Ora, como dito
acima, a observância de todas as formalidades no momento da prisão de alguém é de extrema relevância, porque constituem meio de tutela da liberdade. Sua inobservância configura constrangimento ilegal, sanável por meio de ,0abeas corpus objetivando o relaxamento da prisão. Deveras,
como observa Barroso, por força de princípio da efetividade, também designado por princípio
da eficiência ou da interpretação efetiva, deve se dar preferência, nos problemas constitucionais,
aos pontos de vista que levem as normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias de
cada caso. No caso de dúvidas, deve se dar preponderância à interpretação que reconheça maior
eficácia aos direitos fundamentais.%

11.4. Do direito ao silêncio (nemo tenetur se detegere).
Diante do teor expresso do ar:. 5°, LXIII, da CF, segundo o qual o preso será informado
de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, não nos convence a tese de que não é
necessária a advertência quanto ao direito ao silêncio sob o argumento de que ninguém pode
alegar o desconhecimento da lei. Com o objetivo de se evitar uma autoincriminação involuntária por força do desconhecimento da lei, deve, sim, haver prévia e formal advertência quanto
ao direito ao silêncio, sob pena de se macular de ilicitude a prova então obtida. O acusado deve
ser advertido, ademais, que o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, de cujo exercício
não lhe poderão advir consequências prejudiciais. 9·'
Nessa esteira, como já se manifestou a 1" Turma do Supremo Tribunal Federal, o direito
à informação da faculdade de manter-se silenre ganhou dignidade constitucional, porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a autoincriminação que a
persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade. Em princípio, ao invés
de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus
direitos, no momento adequado, gera efetivamemc a nulidade e impõe a desconsideração de
todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como dai provas delas
derivadas. 94
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Trata-se, o art. 5°, inciso LXIII, de mandamento constitucional semelhante ao famoso
aviso de Miranda do direito norte-americano, em que o p_olicial, no momento da prisão, tem de
ler para o preso os seus direitos, sob pena de não ter validade o que por ele for dito. Os Miranda
rights ou Miranda warnings têm origem no famoso julgamento Miranda V. Arizona, verificado
em 1966, em que a Suprema Corte americana, por cinco votos contra quatro, firmou o entendimento de que nenhuma validade pode ser conferida às declarações feitas pela pessoa à polícia,
a não ser que antes ela tenha sido claramente informada de: 1) que tem o direito de não responder; 2) que tudo o que disser pode vir a ser utilizado contra ele; 3) que tem o direito à assistência
de defensor escolhido ou nomeado. No referido julgamento, a Suprema Corte americana adotou
a posição de que a mera ausência dessa formalidade era o bastante para inquinar de nulidade as
declarações da pessoa, especialmente a confissão e as provas conseguidas a partir dela.95
Com o objetivo de melhor assegurar o respeito aos direitos fundamentais, notadamente o
nemo tenetur se detegere, tem-se tornado comum a entrega ao preso, no momento de sua prisão,
de uma nota de ciência das garantias constitucionais, nos moldes preconizados pela Lei da
prisão temporária (Lei no 7.960/89). Em seu art. 2°, § 6°, a referida lei preceitua que "efetuada
a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5° da Constituição
Federal". A entrega dessa nota de ciência das garantias constitucionais é medida extremamente
salutar, pois comprova que o acusado foi cientificado de seus direitos constitucionais antes de
responder às indagações formuladas.
Tendo em vista que se considera ilícita a prova colhida mediante violação a normas constitucionais, notadamente aquelas que tutelam direitos fundamentais (CF, art. 5°, LVI, c/c
art. 157, caput, do CPP), e como decorrência da necessidade de advertência quanto ao direito
de não produzir prova contra si mesmo, não se pode considerar lícita, portanto, gravação clandestina de conversa informal de policiais com o preso, em modalidade de "interrogatório" sub-reptício, quando, além de o capturado não dar seu assentimento à gravação ambiental, não for
advertido do seu direito ao silêncio. Não por outro motivo, ao apreciar habeas corpus relativo à
gravação clandestina de conversa informal de indiciado com policiais, concluiu o Supremo que o
privilégio contra a autoincriminação (nemo tenetur se detegere), erigido em garantia fundamental
pela Constituição, importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir
o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência- e da sua documentação formalfaz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal
e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não. 96
Se o preso deve ser prévia e formalmente advertido quanto ao direito ao silêncio, sob pena
de se reputar ilícita a prova que contra si produza, também não podem ser consideradas válidas
95
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entrevistas concedidas por presos a imprensa, antes ou após a lavratura do flagrante, sem o conhecimento de seu direito constitucional. Com efeito, não raramente, a conversa informal entre
indiciados presos e repórteres, antes ou depois do interrogatório, é gravada sem o conhecimento
daqueles, e, de igual modo, utilizada, judicialmente, em prejuízo da defesa. Ora, a ausência de
advertência quanto ao direito ao silêncio macula de ilicitude eventuais declarações por ele fornecidas que lhe sejam prejudiciais, porquanto produzidas com violação ao preceito constitucional
que assegura o direito ao silêncio (CF, art. 5°, LXIII). Afinal, por força da eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, tal prerrogativa deve .ser respeitada não apenas pelo Poder Público,
mas também por particulares.
Como observa Ana Lúcia Menezes Vieira, "as declarações precipitadas que são fornecidas
pelo preso ao repórter, sob a influência do clima sensacionalista criado pela mídia, não podem
ser usadas indiscriminadamente no processo. Se o investigado é induzido a confessar, porque
pressionado pela mídia, teve atingida a liberdade de calar-~e ou falar de acordo com sua consciência. Portanto, a reportagem que contém a confissão é inadmissível como prova, pois, obtida
fora dos ditames constitucionais do direito fundamental ao silêncio- com infringência à norma
material contida na Constituição -, é considerada ilícita. E, nos termos da Carta Política brasileira, 'são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos' (art. 5°, LVI)". 97
Não foi essa, todavia, a orientação do Supremo Tribunal Federal. Em habeas corpus apreciado pela 2• Turma, em que se alegava a ilicitude da prova juntada aos autos, consistente em
entrevista concedida a jornal, na qual o acusado narrara o modus operandi de 2 homicídios a ele
imputados, sem ter sido previamente advertido de seu direito ao silêncio, reputou-se que a Constituição teria conferido dignidade constitucional ao direito ao silêncio, dispondo expressamente
que o preso deve ser informado pela autoridade policial ou judicial da faculdade de manter-se
calado. Consignou-se que o dever de advertir os presos e os acusados em geral de seu direito de
permanecerem calados consubstanciar-se-ia em uma garantia processual penal que teria como
destinatário precípuo o Poder Público. Concluiu-se, entretanto, não haver qualquer nulidade na
juntada da prova, entrevista concedida espontaneamente a veículo de imprensa.96
Há uma tendência equivocada de se querer equiparar o princípio do nemo tenetur se detegere
ao direito ao silêncio. Na verdade, assim como se trata de equívoco pensar que a garantia é destinada apenas a quem está encarcerado pelo fato de a dicção constitucional conter o termo preso,
também se mostra inadequado acreditar que o direito de permanecer calado somente confere à
pessoa a garantia de que ela não pode ser obrigada a falar. O que o constituinte diz, quando ele
assegura o direito de permanecer calado, é que a pessoa não pode ser obrigada a se incriminar
ou, em outras palavras, que ela não pode ser obrigada a produzir prova contra si. Aliás, essa última forma de revelar o conteúdo do preceito constitucional soa mais feliz, uma vez que consegue
tornar mais clara a mensagem do constituinte.
Portanto, deve se compreender que o direito ao silêncio funciona apenas como uma das
decorrências do princípio do nemo tenetur se deteg~re, do qual se extraem outros desdobramentos
igualmente importantes. Em síntese, pode-se dizer que o direito de não produzir prova contra si
mesmo, que tem lugar na fase investigatória e no curso da instrução processual, abrange:
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a) o direito ao silêncio ou dire~to de 6car calado: corresponde ao direito de não responder às perguntas formuladas pela autoridade, funcionando como espécie de manifestação passiva da defesa. O exercício do direito ao silêncio não é sinônimo de confissão ficta ou de falta de
defesa; cuida-se de direito do acusado (CF, art. 5°, LXIII), no exercício da autodefesa, podendo
ser usado como estratégia defensiva;
b) direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal: de acordo com
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 14, § 3°) e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8°, § 2°, "g", e § 3°), o acusado não é obrigado a confessar a
prática do delito. Portanto, por força do princípio do nemo tenetur se detegere, ninguém pode ser
constrangido a confessar a prática de uma infração penal;99
c) inexigibilidade de dizer a verdade: alguns doutrinadores entendem que o acusado
possui o direito de mentir, por não existir o crime de perjúrio no ordenamento pátrio. 10 " A
nosso ver, e com a devida vênia, não se pode concordar com a assertiva de que o princípio do
nemo tenetur se detegere assegure o direito à mentira. Em um Estado democrático de Direito,
não se pode afirmar que o próprio Estado assegure aos cidadãos direito a um comportamento
antiético e imoral, consubstanciado pela mentira. A questão assemelha-se à fuga do preso. Pelo
simples fato de a fuga não ser considerada crime, daí não se pode concluir que o preso tenha
direito à fuga. Tivesse ele direito à fuga, estar-se-ia afirmando que a fuga seria um ato lícito, o
que não é correto, na medida em que a própria Lei de Execuções Penais estabelece como falta
grave a fuga do condenado (LEP, art. 50, inciso li). Na verdade, por não existir o crime de
perjúrio no ordenamento pátrio, pode-se dizer que o comportamento de dizer a verdade não é
exigível do acusado, sendo a mentira tolerada, porque dela não pode resultar nenhum prejuízo
ao acusado. Logo, como o dever de dizer a verdade não é dotado de coercibilidade, já que não
há sanção contra a mentira no Brasil, quando o acusado inventa um álibi que não condiz com
a verdade, simplesmente para criar uma dúvida na convicção do órgão julgador, conclui-se que
essa mentira há de ser tolerada por força do nemo tenetur se detegere. A esse respeito, concluiu o
Supremo Tribunal Federal que, no direito ao silêncio, tutelado constitucionalmente, inclui-se a
prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial
ou judiciária, a prática da infração penal. 101
Se essa mentira defensiva é tolerada, especial atenção deve ser dispensada às denominadas
mentiras agressivas, quando o acusado imputa falsamente a terceiro inocente a prática do delito.
Nessa hipótese, dando causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém que
o sabe inocente, o agente responderá normalmente pelo delito de denunciação caluniosa (CP,
art. 33.9), porque o direito de nã6 produzir prova contra si mesmo esgota-se na proteção do réu,
não se~vindo de suporte para que possa cometer outros delitos. 102 Também é crime a conduta de
acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem (CP, art. 341, autoacusação falsa). Na mesma linha, tem prevalecido o entendimento de que o direito ao silêncio
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Nessa linha: STF, 1• Turma, HC 68.929/SP, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 28/08/1992.

10Ó GOMES, Luiz Flávio. Direito penal: comentários à Convenção Americana sabre Direitos Humanos: Pacto de San
José da Costa Rica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 106.
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não abrange o direito de falsear a verdade quanto à identidade pessoal. Para o Supremo, tipifica
o crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com
o objetivo de esconder seus maus antecedentes. 103

d) direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo:
por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm
adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do acusado, caso
desse focere possa resultar a autoincriminação. Assim, sempre que a produção da prova tiver
como pressuposto uma ação por parte do acusado (v.g., acareação, reconstituição do crime,
exame grafotécnico, bafômetro, etc.), será indispensável seu consentimento. Cuidando-se do
exercício de um direito, tem predominado o entendimento de que não se admitem medidas
coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperat· na produção de provas que dele demandem um comportamento ativo. Além disso, a recusa do acusado em se submeter a tais provas
não configura o crime de desobediência nem o de desacato, e dela não pode ser extraída nenhuma presunção de culpabilidade, pelo menos no processo penal. Não por outro motivo, em
diversos julgados, assim tem se pronunciado o Supremo Tribunal Federal: 1) o acusado não
está obrigado a fornecer padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial de verificação de
interlocutor; 104 2) o acusado não está obrigado a fornecer material para exame grafotécnico:
no exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, pode ser necessário
que a pessoa a quem se atribui o escrito forneça material de seu punho subscritor para que
sirva de parâmetro para a comparação. Nesse caso, como a realização do exame demanda um
comportamento ativo do acusado, a tanto não se pode compeli-lo. Para exames periciais, é
cabível apenas a sua intimação para que, querendo, oferte o material. Também não se admite
que a autoridade policial determine ao indiciado a oferta de material gráfico, sob pena de desobediência. Caso a pessoa se recuse a fornecer material de seu punho subscritor, nada impede
que a autoridade judiciária determine a apreensão de papéis c documentos que possam suprir
o fornecimento do referido material. 105
Pelo que foi dito, percebe-se que o acusado tem o direito de não colaborar na produção
da prova sempre que se lhe exigir um comportamento ativo, um focere. Portanto, em relação às
provas que demandam apenas que o acusado tolere a sua realização, ou seja, aquelas que exijam
uma cooperação meramente passiva, não se há falar em violação ao nemo tenetur se detegere. O
direito de não produzir prova contra si mesmo não persiste, portanto, quando o acusado for
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STF, 2ªTurma, HC 72.377/SP, Rei. Min. Carlos Velloso, DJ 30/06/1995 p. 271. Etambém: STF, 1' Turma, RE S61.704,
Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 64 02/04/2009. O STJ tinha entendimento em sentido contrario: STJ, 6•
Turma, HC 97.857/SP, Rei. Min. Og Fernandes, Dje 10/11/2008. Porém, acabou alterando seu entendimento
a partir da decisão proferida pelo Supremo no RE 640.139 (STF, Pleno, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2011,
DJe 198 13/10/2011), no qual o Supremo concluiu que o princípio constitucional da ampla defesa não alcança
aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, tlpica a conduta praticada pelo agente. Sinalizando a mudança do entendimento do STJ:
STJ, 5• Turma, HC 151.866/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 01/12/2011, DJe 13/12/2011.
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104 STF, 2• Turma, HC 83.096/RJ, Rei. Min. Ellen Gracie, DJ 12/12/2003 p. 89.
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mero objeto de verificação. Assim, em se tratando de reconhecimento pessoal, ainda que o acusado não queira voluntariamente participar, admite->e sua execução coercitiva. 106
e) direito de não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva: provas invasivas são
as intervenções corporais que pressupõem penetração no organismo humano, por instrumentos
ou substâncias, em cavidades naturais ou não, implicando na ·.1tilização (ou extração) de alguma parte dele ou na invasão física do corpo humano, tais como os exames de sangue, o exame
ginecológico, a identificação dentária, a endoscopia (usada para localização de droga no corpo
humano) e o exame do reto. De seu turno, provas não invasivas consistem numa inspeção ou
verificação corporal. São aquelas em que não há penetração no corpo humano, nem implicam
a extração de parte dele, como as perícias de exames de materiais fecais, os exames de DNA
realizados a partir de fios de cabelo encontrados no chão, etc.
As células bucais encontradas na saliva podem ser utilizadas para a realização de um exame
de DNA. A forma de sua coleta é que vai determinar se é prova invasiva ou não invasiva. Caso
as células sejam colhidas na cavidade bucal, haverá intervenção corporal invasiva. Agora, a saliva também pode ser colhida sem qualquer intervencão corporal, possibilitando a realização do
exame de DNA a partir de material encontrado no lixo, corno chicletes, pontas de cigarro, latas
de cerveja e refrigerantes, que contêm resquícios da >aliva que podem ser examinados.
A radiografia também pode ser considerada prova não invasiva, sendo comum sua utilização para constatação de entorpecente no organismo, na forma de pílulas ou cápsulas de drogas.
Na verdade, mesmo que se considere o exame de raios-X uma prova invasiva, pens~mos que, em
casos extremos, como no exemplo da mula que transporta drogas em seu estômago e que, por
isso, corre sério risco c;le morte a partir de determinado tempo em que está com a droga em seu
corpo, é possível a realização de exame pericial mesmo contra a vontade do agente, por força
do princípio da proporcionalidade, dando-se preponderância à proteção da vida (CF, art. 5°,
caput)_io7
Outro exemplo de prova não invasiva é a identificação dactiloscópica, das impressões dos
pés, unhas e palmar, que podem ser utilizadas como parârr.etro para comparação com aquelas
encontradas no local do crime ou no corpo da vítima. 1c8
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Em sentido diverso: FlORI, Ariane Trevisan. A prova e a intervenção co.·poral: sua valoração no processo penal.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 94.
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direitos fundamentais: STJ, 6• Turma, HC 149.146/SP, Rei. Min. Og Ferrandes, julgado em 05/04/2011 . .
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Essas provas não invasivas não se confundem com a bus.:a pessoal. Naquelas, o objetivo precípuo é o exame
do corpo; nesta, o objetivo é a localização de algo que se esteja ocultando junto ao corpo. A busca pessoal, que
tem natureza preventiva, não pode ser considerada espé:ie de intErvenção corporal porque compreende atuação externa sobre o corpo e sobre as roupas e objetos que o indivídLo traz consigo. Quanto às revistas feitas
em presídios, caso realizadas de forma superficial, a fim de prevenir qLe visitantes levem armas ou objetos que
possam colocar em risco a vida ou a saúde dos presos ou facilitar eventuais fugas, podem ser classificadas como
revistas corporais e, assim, admitidas. No tocante às re·1istas praticadas em cavidades ou orifícios do corpo
humano, comungamos do entendimento de Flori (op. cit. p. 113), no sentido de que a busca por qualquer objeto
de crime nestas regiões do corpo deva ser equiparada ê uma intervenção corporal, por atingir a integridade
física e a intimidade da pessoa constrangida a tal medida. Todavia. caso a pessoa se recuse a cooperar com a
intervenção corporal, seu acesso ao estabelecimento prisional poderá ser obstado.
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Havendo o consentimento do sujeito passivo da medida, após prévia advertência do direito
de não produzir prova contra si mesmo, a intervenção corporal poderá ser realizada normalmen;:e, seja a prova invasiva ou não invasiva. A Carta Magna não estabeleceu a reserva de jurisdição
para a determinação das intervenções corporais. Logo, não há necessidade de prévia autorização
judicial para a realização dessas medidas, as quais podem ser determinadas inclusive pela autoridade policial.
Porém, mesmo com a anuência do cidadão, não se admite que o Estado submeta alguém a
intervenções corporais que ofendam a dignidade da pessoa humana ou que coloquem em risco
sua integridade física ou psíquica além do que é razoavelmente tolerável. A propósito, dispõe
o art. 15 do Código Civil que 'ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida,
a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica'. Exemplo de procedimento mais complexo que
pode causar risco à saúde, o que é denominado pela doutrina alemã de ingerência corporal, é a
radiografia em mulheres grávidas.
Na verdade, o problema quanto às provas invasivas ou não invasivas diz respeito às hipóteses em que o suspeito se recusa a colaborar. No ordenamento pátrio, não há uma regulamentação sistemática das intervenções corporais. Como vigora no processo penal brasileiro o
princípio da liberdade probatória (CPP, art. 155, parágrafo único), segundo o qual quaisquer
meios probatórios são admissíveis, mesmo que não expressamente previstos em lei, não se deve
concluir por uma absoluta inadmissibilidade da utilização das intervenções corporais. Todavia,
sua utilização deve se mostrar compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Portanto, caso o agente não concorde com a realização de uma
intervenção corporal, deve-se distinguir o tratamento dispensado às provas invasivas e às não
invasivas à luz do direito de não produzir prova contra si mesmo.
Em se tratando de prova não invasiva (inspeções ou verificações corporais), mesmo que o
agente não concorde com a produção da prova, esta poderá ser realizada normalmente, desde
que não implique colaboração ativa por parte do acusado. Além disso, caso as células corporais
necessárias para realizar um exame pericial sejam encontradas no próprio lugar dos fatos (mostras de sangue, cabelos, pelos, etc.), no corpo ou vestes da vítima ou em outros objetos, poderão
ser recolhidas normalmente, utilizando os meios normais de investigação preliminar (busca e/
ou apreensão domiciliar ou pessoal).
Por outro lado, cuidando-se de provas invasivas, por conta do princípio do nemo tenetur
se detegere, a jurisprudência tem considerado que o suspeito, indiciado, preso ou acusado, não é
obrigado a se autoincriminar, podendo validamente recusar-se a colaborar com a produção da
prova, não podendo sofrer qualquer gravame em virtude dessa recusa. Em diversos julgados, o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o acusado não está obrigado a se
sujeitar a exame de DNA, mesmo no âmbito civel. 109
Mas se o direito de não produzir prova contra si mesmo tem aplicação no âmbito extrapenal e no âmbito penal, daí ·não se pode concluir que a recusa em se submeter às provas invasivas
seja tratada de modo semelhante no processo civil e no processo penal. De fato, há de se ficar
atento à diferença do tratamento dispensado às consequências da recusa do agente em produzir
prova contra si mesmo, porquanto, no que toca exclusivamente ao processo penal, vigora o
princípio da presunção de inocência (CF, art. 5'", LVII). Em outras palavras, se, no âmbito cível,
109

STF, Tribunal Pleno, HC 71.373/RS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 10/11/1994, DJ 22/11/1996.
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também é possível que o agente se reC!lSe a produzir prova contra si mesmo, ali não vigora o
princípio da presunção de inocência, daí por que a controvérsia pode ser resolvida com base na
regra do ônus da prova, sendo que a recusa do réu em se submeter ao exame pode ser interpretada em seu prejuízo, no contexto do conjunto probatório. Nesse sentido, dispõe o art. 232 do
Código Civil: A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia
obter com o exame. Por sua vez, a súmula n° 301 do STJ destaca que em ação investigatória, a
recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade.
Logo, apesar de o agente também não ser obrigado a se submeter à prova invasiva no âmbito
cível, de sua recusa poderão ser extraídas consequências que lhe sejam desfavoráveis, tais como
a presunção relativa de paternidade, em casos em que existam outras provas. 110
De modo diverso, no processo penal, firmada a relevância do princípio da presunção de
inocência e da regra probatória que dele deriva, segundo a qual o ônus da prova recai exclusivamente sobre a parte acusadora, não se admite eventual inversão do ônus da prova em virtude de
recusa do acusado em se submeter a uma prova invasiva. Assim, supondo um crime sexual em
que vestígios de esperma tenham sido encontrados na vagina da vítima, da recusa do acusado
em se submeter a um exame de DNA não se pode presumir sua culpabilidade, sob pena de violação aos princípios do nemo tenetur se detegere e da presunção de inocência. 111
Como se vê, em se tratando de prova invasiva ou que exija um comportamento ativo, não
é possível a produção forçada da prova contra a vontade do agente. Porém, se essa mesma prova tiver sido produzida, voluntária ou involuntariamente pelo acusado, nada impede que tais
elementos sejam apreendidos pela autoridade policial. Em outras palavras, quando se trata de
material descartado pela pessoa investigada, é impertinente invocar o princípio do nemo tenetur
se detegere. Nesse caso, é plenamente possível apreender o material descartado, seja orgânico
(produzido pelo próprio corpo, como saliva, suor, fios de cabelo), seja ele inorgânico (decorrentes do contato de objetos com o corpo, tais como copos ou garrafas sujas de saliva, etc.)
Exemplificando, se não é possível retirar à força um fio de cabelo de um suspeito para realizar
um exame de DNA, nada impede que um fio de cabelo desse indivíduo seja apreendido em um
salão de beleza. Daí ter confirmado a Suprema Corre a legalidade da determinação de coleta da
placenta no procedimento médico do parto da cantora chilena G. T., a fim de que fosse possível,
posteriormente, a realização do exame de DNA, de modo a dirimir a dúvida quanto a quem
era o pai da criança. Nessa situação, a intervenção médica era necessária e não houve a coleta à
força da placenta, uma vez que esta é expelida do corpo humano como consequência natural do
processo de parro. 112
Situação semelhante ocorreu em caso envolvendo a descoberta do episódio em que uma
criança recém-f)ascida foi retirada do berçário da maternidade por uma mulher que passou a
assumir perante todos ser a verdadeira mãe. Como a suposta mãe não aceitou submeter-se à
110

Como têm se pronunciado os Tribunais, apesar da súmula 301 do STJ ter feito referência à presunção juris tantum de paternidade na hipótese de recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA, os precedentes
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j. 18/03/2010, DJe 19/04/2010.

111

Nessa linha: GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Direlto à prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1997, p. 119.

112
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coleta de material genético, esperou-se uma opormnidade para arrecadar uma ponta de cigarro descartada pela "filha", contendo part;culas das glândulas salivares, o que permitiu, após a
análise do DNA, ter-se a certeza de que ela, de fato, não era filha da investigada. Essa prova
foi considerada válida, porquanto o que torna a prova ilícita é a coação por parte do Estado,
obrigando o suspeito a produzir prova contra si mesmo. Como a prova foi produzida de maneira
involuntária pela suposta filha, a prova então :>brida foi considerada lícita.

11.5. Da assistência de advogado ao preso.
Em seu art. 5°, inciso LXIII, in fine, a C:mstituição Federal assegura ao preso a assistência
da família e de advogado.
Não obstante o preceito constitu:ional, é certo dizer que, pelo menos até bem pouco tempo
atrás, o que se via no dia a dia forense era anã:> concessão de assistência jurídica ao sujeito preso,
nem mesmo para que a defesa técnica pudesse pleitear o relaxamento da prisão, a concessão de
liberdade provisória ou a revogação da rr.edida. Restava ao preso, na prática, aguardar a conclusão do inquérito policial, remessa dos autcs a juízo para, se acaso fosse denunciado, pudesse,
enfim, contar com o auxílio de defensor, o que, não raramente, demorava meses, na medida em
que esse primeiro contato preso-defensoc somente seria possível quando da apresentação daresposta à acusação (CPP, art. 396-A), ou por o:asião da realização da audiência una de instrução
e julgamento (CPP, art. 400, caput). Em outras palavras, o preceito constimcional do art. 5°,
inciso LXIII, ficava limitado à mera indagaçío ao acusado se ele desejava comunicar sua prisão
a advogado, e a um papel por ele assin2.do segundo o qual as garantias 'constitucionais teriam
sido observadas.

É nesse cenário que se insere a importância da Lei n° 11.449/07, ao inserir no § 1° do
art. 306 do CPP o dever da autoridade polic~al de comunicar à Defensoria Pública, no prazo de
vinte e quatro horas, a prisão de ,toda pessoa que não informe o nome de seu advogado, remetendo cópias de todos os termos de depoimentos tomados na oportunidade da lavratura do auto
de prisão em flagrante. Na esteira da Lei n° 11.449/07, por força da Lei Complementar n° 132,
de 07 de outubro de 2009, passou a constar, dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, a de acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata
da prisão em flagrante pela autoridade polic~al, quando o preso não constituir advogado (LC n°
80/94, art. 4°, inciso XIV).
Conquanto o§ 1° do art. 306 esteja localizado no Capítulo li do Título IX do Livro I do
Código de Processo Penal- 'Da pri>ão em flagrante'-, nada impede sua aplicação por analogia
às demais espécies de prisão cautela~ (preventiva e temporária). Nessas hipóteses, uma vez preso :
o suspeito, cópia do mandado de prisão deve ser remetida à Defensoria Pública, sob pena de
ilegalidade do cerceamento à liberdade de locomoção. Nessa linha, ao dispor sobre registro de
mandados de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, a Lei no
12.403/11 passou a prever que "o preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso
LXIII do art. 5° da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado,
será comunicado à Defensoria Pública" (CPP, art. 289-A, § 4°). Perceba-se que esse preceito ~stá
inserido em dispositivo que cuida do cumprimento de mandados de prisão. Logo, tendo em
conta que essa prisão determinada pelo juiz só pode ser a preventiva ou temporária, depreende-se que, por conta das alterações produzida> pela Lei n° 12.403/11, a comunicação à Defensoria
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Pública passou a ser obrigatória em relação a toda e qualquer espécie de prisão cautelar, caso o
preso não informe o nome de seu advogado.
Tais dispositivos legais objetivam suprir antiga omissão do legislador brasileiro em prover a
grande clientela da Justiça Criminal de assistência jurídica no momento da prisão. Deveras, não
há como fechar os olhos para o tratamento desigual e odioso que sempre imperou (e continua
imperando) na Justiça Criminal entre o acusado preso, que detém condições econômicas para
constituir advogado, e o acusado preso menos afortunado, que, vez por outra, acabava ficando
preso de maneira indevida simplesmente por não ter a assistência de profissional da advocacia
para solicitar o relaxamento de sua prisão e/ou a concessão de liberdade provisória. Esse tratamento diferenciado entre pobres e ricos perante o Poder Judiciário faz ressurgir o que asseverou,
há muito tempo, Ovídio, segundo o qual cura pauperibus clausa est (o Tribunal está fechado
para os pobres).
Como se vê, o dispositivo vem parcialmente ao encontro do art. 7°, número 6, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento pátrio por meio do
Decreto n° 678/92, segundo o qual toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão
ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais [. ..]". Sem dúvida alguma,
a imediata comunicação à Defensoria Pública assegura que eventual pedido de relaxamento da
prisão, de liberdade provisória ou de revogação da prisão seja levado ao conhecimento da autoridade judiciária, que deverá se manifestar fundamentadameme quanto à necessidade (ou não)
da subsistência da medida constritiva.
Um primeiro questionamento a ser produzido em virtude desses dispositivos legais diz
respeito ao procedimento a ser adotado nas localidades em que não houver Defensoria Pública. Como é cediço, lamentavelmente, tanto as Defensorias dos Estados quanto a Defensoria
Pública da União têm sido vítimas do descaso do Poder público, que, além de não criar cargos
em número compatível com a demanda, não fornece estrutura material e pessoal adequada ao
desempenho de tão importante mister - a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados (CF, art. 5°, LXXIV, c/c art. 134, caput}. Indaga-se, então, o que fazer em um
município que não seja dotado de Defensoria Pública? Acreditamos que a solução passa, obrigatoriamente, pela aplicação antecipada do art. 263 do Código de Processo Penal já no momento
da prisão, e não, como acontecia antes, somente na fase judicial. Em outras palavras, ao receber
cópia do auto de prisão em flagrante ou do mandado de prisão preventiva ou temporária, deve a
autoridade judiciária nomear imediatamente um advogado dativo em favor do acusado.
Outra indagação que tais dispositivos irão produzir é evidente: qual será a consequência da
ausência de comunicação à Defensoria Pública? Já podemos antever posição doutrinária muito
semelhante àquela relativa à ausência de comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária, segundo o qual essa omissão configuraria mera irregularidade, que não enseja ilegalidade
de modo a afastar a força coercitiva da prisão. Somos obrigados a discordar novamente, sob
pena de negarmos qualquer força coercitiva ao inciso LXIII do art. 5° da Carta Magna. Ora,
a comunicação da prisão à Defensoria Pública traduz-se em requisito de legalidade de toda e
qualquer espécie de prisão cautelar.
Por fim, vale lembrar que o art. 36, 1, "b", da Convenção de Viena sobre relações consulares de 1963 (promulgada no Brasil pelo Decreto n° 61.078/67) assevera a necessidade de
comunicar à autoridade consular respectiva em caso de prisão de estrangeiro, caso este solicite.

690

LEI N° 7.960/89 - PRISÃO TEMPORÃRIA

Art. 3°

A finalidade do dispositivo é permitir que o preso estrangeiro tenha um auxílio necessário do
órgão consular, visando compensar não apenas a barreira da língua, como também a defasagem
decorrente do desconhecimento do ordenamemo jurídico daquele país e de seus direitos. 113

11.6. Do direito do preso à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial.
De acordo com o art. 5°, inciso LXIV, da Constituição Federal, o preso tem direito à
identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Dispositivo semelhante é encontrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 7°, § 4°).
No caso da prisão em flagrante, tal direito se torna efetivo por meio da entrega da nota de
culpa ao preso. Consiste a nota de culpa em instrumento de caráter informativo, dirigido ao
preso, que lhe comunica o motivo da prisão, o nome da autoridade que lavrou o auto, da pessoa que o prendeu (condutor) e o das testemunhas, tornando efetiva a garantia constitucional
prevista no art. 5°, inciso LXIV, além de assegurar o direito de resguardo da liberdade do preso
contra eventuais abusos e o exercício da ampla defesa. A necessidade da entrega da nota de culpa
limita-se às hipóteses de prisão em flagra~te, porquanto, nas demais espécies de prisão cautelar
(preventiva e temporária), a concretização do preceito do art. 5°, LXIV, da CF, ocorre com a
entrega ao preso de cópia do mandado expedido, do qual já constam as informações imprescindíveis à defesa. Em outras palavras, enquanto nos casos de prisão em flagrante é a nota de
culpa que funciona como o instrumento que materializa o direito do preso à identificação dos
responsáveis por sua prisão, em se tratando de prisão preventiva e/ou temporária, esse direito é
concretizado por meio da cópia do mandado de prisão, que deve ser entregue ao preso.

11.7. Do relaxamento da prisão ilegal.
Segundo o art. 5°, LXV, da Constituição Federal, "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária." Firma o dispositivo constitucional o direito subjetivo de todo
e qualquer cidadão de ter restabelecida sua liberdade de locomoção caso sua prisão tenha sido
levada a efeito fora dos balizamentos legais. Esse vício, que macula a custódia de ilegal, pode se
apresentar desde a origem do ato de constrição à liberdade de locomoção ou mesmo no curso
de sua incidência: em ambas as hipóteses, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão, com seu
consequente relaxamento.U 4
Relaxar a prisão significa reconhecer a ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, não se restringindo à hipótese de flagrante delito. De fato, conquanto o relaxamento seja
mais comum nas hipóteses de prisão em flagrante delito, dirige-se contra todas as modalidades
de prisão, desde que tenham sido levadas a efeito sem a observância das formalidades legais.
Assim, a título de exemplo, deve ser relaxada a prisão nos casos de flagrante preparado ou forjado; lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais; prisão
preventiva decretada por juiz incompetente; prisão automática ou obrigatória para apelar ou em
virtude de decisão de pronúncia; prisão preventiva sem fundamentação; prisão preventiva com
113

STF, Pleno, Ext. 1.126, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j;. 22/10/2009, DJe 11/12/2009.
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Nessa linha: SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sob a
ótica constitucional: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Método, 2007. p. 319.
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excesso de prazo; prisão temporária além do prazo preestabelecido ou em relação a deliro que
não a comporte.
O relaxamento da prisão ilegal não rem natureza de medida cautelar, nem tampouco de
medida de contracaurela, funcionando, na verdade, como garantia do réu em face do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção decorrente de prisão ilegal. Trata-se, pois, de medida
de urgência fundada no poder de polícia da autoridade judiciária. 115 ·
Ainda em relação ao art. 5°, LXV, da Constituição Federal, há de se ressaltar que, enquanto alguns dispositivos legais, de duvidosa constitucionalidade, vedam a concessão da liberdade
provisória, o relaxamento da prisão é cabível em relação a todo e qualquer delito. Prova disso,
aliás, é a súmula n° 697 do STF: "a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo". 116
Por fim, enqutnto a liberdade provisória com fiança pode ser concedida tanto pela autoridade policial quanto pela autoridade judiciária, o relaxamento da prisão só pode ser determinado pela autoridade judiciária, haja vista o reor expresso do art. 5°, inciso LXV, da CF, segundo
o qual "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária" (nosso grifo).
Ainda em relação ao relaxamento da prisão, convém destacar que, além do art. 5°, inciso
LXV, da Constituição Federal, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 649, autoriza
a concessão ex officio do habeas corpus, com fundamento na ilegalidade da coação, constando
do art. 648 do CPP rol exemplificativo de hipóteses em que a coação à liberdade de locomoção
deve ser considerada ilegal: a) quando não houver justa causa; b) quando alguém estiver preso
por mais tempo do que determina a lei; c) quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; d) quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; e) quando não
for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; f) quando o processo for
manifestamente nulo; g) quando extinta a punibilidade.
Dentre as causas mais comuns que ensejam o relaxamento da prisão, podemos citar, a
título de exemplo: 1) prisão por faro atípico; 2) inobservância dos requisitos essenciais ao mandado de prisão (CPP, art. 285, parágrafo único); 3) inexistência da situação de flagrância (CPP,
art. 302); 4) prisão em flagrante daquele que se apresenta espontaneamente à autoridade policial; 5) inobservância das formalidades legais e constitucionais no momento da lavratura do
auto de prisão em flagrante; 6) falta de laudo de constatação da natureza da substância entorpecente (Lei n° 11.343/06, art. 50, § I 0 ); 7) ausência de requerimento da vítima em se tratando de
prisão em flagrante por crime de ação penal privada; 8) ausência de representação do ofendido,
no caso de crime de ação penal pública condicionada à representação; 9) não entrega de nota
de culpa ao preso no prazo de 24 (vinte e quatro)· horas após a prisão; 10) não comunicação
imediata da prisão à autóridade judiciária competente; li) não encaminhamento de cópia do
auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública, quanto o autuado não informa o nome de seu
advogado; 12) prisão preventiva desprovida de fundamentação ou em relação a crime que não
autoriza sua decretação; 13) excesso de prazo da prisão preventiva; 14) inobservância dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
115

Nesse contexto: RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo peno/ brasileiro. Belo Horizonte/MG: Editora Dei Rey, 1998. p. 406.

116 STJ, Si Turma, Edcl no HC 74.623/SP, Relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJ/MG,
DJ 10/12/2007 p. 404.
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(CPP, art. 312, caput); 15) prisão preventiva decretada em crime não listado no rol do art. 313
do CPP; 16) prisão temporária decretada em relação a crime que não comporte a medida; 17)
prisão temporária em curso por prazo superior àquele previsto em lei.
Uma vez relaxada a prisão, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade, sem
prejuízo, obviamente, da continuidade do processo, mas sem a imposição a ele de quaisquer
restrições, pelo menos em regra. Todavia, se presentes o fumus comissi delicti e o pericufum
!ibertatis, o relaxamento da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva,
nem tampouco a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, desde que presentes os
pressupostos que as autorizam.

11.8. Separaç:ão do preso temporário.
Dispõe o art. 3°, caput, da Lei n° 7.960/89, que os presos temporários deverão permanecer,
obrigatoriamente, separados dos demais detentos. Este dispositivo visa evitar a promiscuidade
resultante da convivência entre presos provisórios e presos que já tenham contra si sentença
condenatória com trânsito em julgado. No mesmo sentido é a redação do art. 84, caput, da Lei
de Execução Penal, segundo o qual o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Os presos cautelares, por sua vez, ficarão separados de acordo com
os seguintes critérios (LEP, art. 84, §1 °, com redação dada pela Lei n. 13.167/15): a) acusados
pela prática de crimes hediondos ou equiparados; b) acusados pela prática de crimes cometidos
com violência ou grave ameaça à pessoa; c) acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nas duas alíneas anteriores. De seu turno, os presos condenados
ficarão separados de acordo com os seguintes critérios (LEP, art. 84, §3°, incluído pela Lei n.
13.167/15): a) condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; b) reincidentes
condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; c) primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça; d) demais
condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nas
3 alíneas anteriores. Por fim, a Leide Execução Penal também determina que o preso que tiver
sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos
ficará segregado em local próprio (art. 84, §4°, incluído pela Lei n. 13.167/15).
Art. 42 O art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, fica acrescido da alínea i, com a
seguinte redação:

"Art. 4º ..........................................................................................................
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de
expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade;"

12. ABUSO DE AUTORIDADE.
Constitui abuso de autoridade prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de
medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente
ordem de liberdade. Há precedentes jurisprudenciais no sentido de que o tipo penal acrescentado à Lei n° 4.898/65 pelo art. 4° da Lei n° 7.960/89 revogou o art. 350, inciso li, do Código
Penal, que tinha basicamente a mesma redação. 117
117

RT, 394/267, 405/417.
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Art. 52 Em todas as comarcas e seções judiciárias haJerá um plantão permanente de vinte e
quatro horas do Poder Judiciário e do Ministério Públicc para apreciação dos pedidos de prisão
temporária.

13. PLANTÃO PERMANENTE DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Por se tratar de medida cautelar urgente e imprescindível para as investigações, o art. 5° da
Lei n° 7.960/89 prevê que, em todas as comarcas e seçõ.::s judiciárias, haverá um plantão permanente de 24 (vinte e quatro) horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos
pedidos de prisão temporária. O dispositivo legal visa evitar que a autoridade policial efetue a "prisão para averiguações" sem prévia autorização judicial sob a justificativa de que não havia tempo
hábil para se aguardar o horário normal do expedienc forem e para se obter o mandado de prisão.
Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica•;ão.
Art. 1º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
JOSÉ SARNEY
Este texto não substitui c· publiCiJdO no D.O.U. de 22.12.1989

14. VIGÊNCIA DA LEI No 7.960/89.
A Lei 7.960 entrou em vigor em 22 de

694

dezemb~o

de 1989.

LEI No 11.343/06
-TRÁFICO DE DROGAS
,
, TjTU~OL .•...... ··..···
DISPOSIÇÕE~ PR.EUIVII~-'\~E~ .•.
Art. 12 Esta Lei institui o Sistema Nacional de Pollticas Pública~ sobre Drogas- Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e relnserção s.ocial de usuários e dependentes de drogas; estabelece. normas para repressão à produ.ç.ão não autorizada e ao tráfico ilícit~ de
drogas e define crimes.
·
·
· · ··
·
·· .
·
'
·
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consid~ram-se có!no drogas as substând<;~s ou os produtos
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou i'eladonados em listas atualiiadas
periodicamente pelo Poder Executivo da União.

1. SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

(SISNAD).
A Lei n° 11.343/06 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas SISNAD -, que tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades
relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e
dependentes de drogas, assim como a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito
de drogas. Entre os arts. 3° e 17, a Lei de Drogas trata não apenas das finalidades do SISNAD,
como também de seus princípios e objetivos, de sua composição e organização, regulamentada
pelo Decreto n° 5.912/2006, e da coleta, análise e disseminação de informações sobre drogas.
De acordo com o Decreto n° 5.912/2006 (art. 2°), integram o SISNAD: a) o Conselho
Nacional Antidrogas (CONAD), órgão normativo e de deliberação coletiva do sistema, vinculado ao Ministério da Justiça; b) a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), na qualidade de
secretaria-executiva do colegiado; c) o conjunto de órgãos e entidades públicos que exerçam atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e reinserção social de usuários e dependentes
de drogas, assim como de repressão ao tráfico de drogas no âmbito do Poder Executivo federal e
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; d) as organizações, instituições ou entidades
da sociedade civil que atuam nas áreas da atenção à saúde e da assistência social e atendam usuários ou dependentes de drogas e respectivos familiares, mediante ajustes específicos.
O art. 1° da Lei n° 11.343/06 deixa claro que o principal objetivo da Lei de Drogas é
conferir tratamento jurídico diverso ao usuário e ao traficante de drogas. Sob a premissa de
que a pena privativa de liberdade em nada contribui para o problema social do uso indevido de
drogas, o qual deve ser encarado como um problema de saúde pública- e não "de polícia"-, a
Lei n° 11.343/06 inovou em relação à legislação pretérita, abolindo a possibilidade de aplicação
de tal espécie de pena ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Noutro giro, entre
os arts. 20 a 26, a Lei de Drogas também busca implementar ações destinadas à redução dos
riscos e dos danos à saúde através da controversa política da redução de danos (v.g., distribuição
de seringas aos usuários de drogas). Em outra vertente, a repressão à produção não autorizada
e ao tráfico de drogas é objeto de um Título autônomo (Título IV), no qual a Lei de Drogas
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não apenas tipifica os crimes relativos. ao tráfico, como também estabelece um procedimento
especial e dispõe sobre a apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado.

2. DEFINIÇÃO DE DROGAS.
Ao contrário da legislação pretérita, que fazia uso da terminologia substância entorpecente
ou que determine dependência flsica ou psíquica, a Lei n° 11.343/0G optou por fazer uso da expressão drogas, denominação preferida pela Organização Mundial de Saúde, definida pela própria Lei em seu art. 1°, parágrafo único, como as substâncias ou os produtos capazes de causar
dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente
pelo Poder Executivo da União, sendo certo que, até que seja atualizada a terminologia da lista
mencionada no referido dispositivo, denominam-se drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Porcaria SVS/MS 344 de 12 de maio
de 1998. 1
Como a compreensão do conceito de drogas e, consequentemente, do próprio preceito primário dos crimes previstos na Lei n° 11.343/06, demanda uma complementação por meio de lei
ou porcaria, trata-se de espécie de norma penal em branco.

2.1. Norma penal em branco (primariamente remetida).
Norma penal em branco é aquela cuja compreensão do preceito primário demanda complementação. Em outras palavras, por mais que exista a descrição de uma conduta proibida, esta
descrição demanda um complemento extraído de um outro diploma, como, por exemplo, leis,
decretos, regulamentos, etc., para que se possa compreender os limites da proibição feita pela
lei penal. 2

É o que ocorre, por exemplo, com os crimes de drogas. O termo drogas constante dos diversos dispositivos previstos na Lei n° 11.343/06 não funciona como elemento normativo do tipo,
sujeito a uma interpretação valorativa do magistrado. Na verdade, há um verdadeiro branco que
precisa ser complementado por norma específica. Ou seja, somente após a leitura da Porcaria
n° 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é que poderemos saber se esta
ou aquela substância é considerada droga para fins de aplicação dos tipos penais constantes da
Lei n° 11.343/06. Destarte, ainda que determinada substância seja capaz de causar dependência
física ou psíquica, se ela não constar da Portaria SVS/MS 344/98, não haverá tipicidade na conduta daquele que pratique quaisquer das condutas previstas na Lei n° 11.343/06.
As normas penais em branco subdividem-se em dois grupos:
a) normas penais em branco homogêneas (em sentido amplo ou homólogas): seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma cujo preceito primário precisa ser complementado. É o que ocorre, a título de exemplo, com o crime do art. 237 do Código
Penal ("Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade
Para mais detalhes acerca da Portaria SVS/MS 344/1998, remetemos o leitor aos comentários feitos ao art. 66
da Lei de Drogas.
2
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Nessa linha: GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 14ª ed. Niterói/R!, lmpetus, 2012. p. 20. Ainda
segundo o autor, as normas penais em branco não se confundem com as normas penais incompletas ou imperfeitas (secundariamente remetidas), que são aquelas cujo preceito secundário demanda complementação, ou
seja, para que se possa saber a sanção imposta, a lei nos remete a outro texto legal (v.g., art. 304 do CP).
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absoluta"), já que as causas de impedimento de casamento previstas no art. 1521, incisos I a VII,
do Código Civil, provêm da mesma fonte de produção responsável pela elaboração do Código
Penal, ou seja, pelo Congresso Nacional. Essas normas penais em branco homogêneas, por sua
vez, subdividem-se em: a.1) homovitelína: são aquelas cuja norma complementar é do mesmo
ramo do direito que a principal, ou seja, a lei penal será complementada por outra lei penal (ex:
o preceito primário do crime de uso de documento falso previsto no art. 304 do CP é complementado pelos arts. 297 a 302, que se referem aos papéis falsificados ou alterados que podem
ser objeto de uso); e a.2) heterovitelína: têm suas respectivas normas complementares oriundas
de outro ramo do direito (v.g., o art. 178 do CP, que trata do crime de emissão irregular de conhecime:n.to de depósito ou warrant, é complementado pelas normas comerciais que disciplinam
esse título de crédito);
b) normas penais em branco heterogêneas (em sentido estrito ou heterólogas): seu
complemento é oriundo de fonte diversa daquela que a editou. É o que ocorre com os crimes de
drogas, yez que o complemento necessário é produzido por uma autarquia sob regime especial
vinculada ao Ministério da Saúde (ANVISA), logo, ligada ao Poder Executivo (v.g., art. 33
da Lei n° 11.343/06 e Portaria n° 344 da ANVISA). A propósito, o art. 14 do Decreto n°
5.912/2006, que regulamenta a Lei de Drogas, dispõe expressamente: "Art. 14. Para o cumprimento do disposto neste Decreto, são competências específicas dos órgãos c entidades que
compõem o SISNAD: I - do Ministério da Saúde: a) publicar listas atualizadas periodicamente
das substâncias ou produtos capazes de causar dependência".
Na medida em que o complemento das normas penais em branco heterogêneas é fornecido
por fonte estranha ao Congresso Nacional, discute-se na doutrina até que ponto essa administrativizarão da lei penal seria (ou não) compatível com o princípio da legalidade.
De um lado, parte minoritária da doutrina entende que haveria violação ao princípio da
legalidade, porquanto essa transferência da regulamentação de tipos penais incriminadores a
funcionários e órgãos do poder exécutivo caracterizaria violação ao art. 22, inciso I, que permite
apenas à União, por meio do Congresso Nacional, legislar sobre Direito Penal. De mais a mais,
também haveria violação à garantia da !ex populi, consectário lógico do princípio democrático,
do valor dos direitos fundamentais e do sentido liberal e garantista do Estado de Direito, por
força do qual o monopólio normativo, no âmbito das escolhas criminalizantes ou penalizantes
(ou seja: do Direito Penal incriminado r), recai apenas sobre o Poder Legislativo, porque lei ('penal') é c· que o povo manda e constitui (lex est quod populus jubet atque constituit).-1
Prevalece, todavia, o entendimento de que a utilização de normas penais em branco heterogêneas não caracteriza violação ao princípio da legalidade, desde que o núcleo essencial da
conduta seja descrito no tipo penal incriminador que demanda complementação, tal qual ocorre
em relação aos crimes de drogas.
Outra polêmica decorrente da classificação dos crimes de drogas como espécies de normas
penais em branco heterogêneas diz respeito à possível alteração do complemento da norma e
retroati·ridade em favor do acusado, tal como pode ocorrer, por exemplo, na hipótese de exclusão de determinada droga da lista de substâncias entorpecentes fornecida pela ANVISA. Nesse
caso, parece haver consenso na doutrina quanto à possibilidade de retroatividade da norma
3

Gomes, Luiz Flávio. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. 2, p. 36-37.
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complementar mais benéfica, já que se trata de verdadeira abolitio criminis, nos termos do art. 2°
do Código Penal.
Art. 22 Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura,
a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas
drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, b.em como o que estabelece
a Convenção de Viena, das Nações Unid;~s, sob~e Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de
plantas de uso estritamente ritualfstiéo-rêligioso.
Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos
no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas· as ressalvas supramencionadas.

e

3. RESSALVAS À PROIBIÇÃO DAS DROGAS.
O art. 2° da Lei n° 11.343/06 estabelece uma proibição em todo o território nacional do
plantio, da cultura, da colheita e da exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser
extraídas ou produzidas drogas, estabelecendo, todavia, duas ressalvas: a) plantas de uso estritamente ritualístico-religioso; b) quando houver autorização legal ou regulamentar para fins
medicinais ou cientÍficos."
Quanto ao cultivo de plantas para uso em rituais mágicos ou religiosos, o art. 2°, caput, da
Lei de Drogas, faz menção expressa à Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias
Psicotrópicas de 1971. O art. 32.4 da Convenção de Viena dispõe sobre as reservas que os países
podem fazer em relaçãp ao conteúdo da Convenção, e sobre as substâncias utilizadas em rituais
religiosos, regulamentando que: "O Estado em cujo território cresçam plantas silvestres que
contenham substâncias psicotrópicas dentre as incluídas na Lista I, e que são tradicionalmente
utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados, em rituais mágicos ou religiosos,
poderão, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, formular reservas em relação a tais
plantas, com respeito às disposições do art. 7°, exceto quanto às disposições relativas ao comércio internacional" (Decreto no 79.388, de 14 de março de 1977).
Importante notar que o art. 2°, caput, não autoriza, de per si, o cultivo de plantas de uso
ritualístico-religioso. Para tanto, também se faz necessária a concessão de autorização legal ou
regulamentar. É o que ocorre, por exemplo, com o chá Ayahuasca, produto da decocção do cipó
Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis, utilizado pelo movimento religioso conhecido
corno Santo Daime. A respeito dessa bebida, um relatório apresentado por Grupo Multidisciplinar de Trabalho instituído no âmbito do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas concluiu
que "o uso ritualístico religioso da Ayahuasca, há muito reconhecido como pr<ítica legítima,
constitui-se manifestação cultural indissociável da identidade das populações tradicionais da
Amazônia e de parte da população urbana do País, cabendo ao Estado não só garantir o pleno
exercício desse direito à manifestação cultural, mas também protegê-la por quaisquer meios de
acautelamento e prevenção, nos termos do art. 2°, caput, Lei 11.343/06 e art. 215, caput e§ 1°
ele art. 216, caput e§§ 1° e 4° da Constituição Federal" (Resolução n° 1/2010 do CONAD).
4
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( )
CAPfTULO 111
DOS CRIMES IE DAS PENAS

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
será submetido às seguintes penas:
1-- advertência sobre os efeitos das drogas;
li- prestação de serviços à comunidade;
111- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
§ 1~ Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica.
§ 2~ Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e
à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3~ As penas previstas nos incisos 11 e 111 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4~ Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 11 e 111 do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.
§ S! A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comúnitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos 0\1 privados
sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.
§ G! Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos
I, li e 111, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I -admoestação verbal;
li-multa.
§ 7! O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente,
estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

4. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
Sem dúvida alguma, uma das principais novidades introduzidas pela Lei n° 11.343/06 diz
respeito à mudança da política criminal em relação ao usuário de drogas. Se, à época da vigência
do art. 16 da Lei n° 6.368/76, o usuário de drogas estava sujeito a uma pena de detenção, de 6
(seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa, com o advento da Lei n° 11.343/06, o preceito secundário do art. 28 passou a cominar as seguintes penas:
advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa
de comparecimento a programa ou curso educativo.
Em substituição à linha repressiva adotada anteriormente, a nova Lei de Drogas afasta
a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade ao crime de porte de drogas para
consumo pessoal. Trabalha-se, em síntese, com a premissa de que o melhor caminho é o da
educação, e não o da prisão, que, nesse caso, traz poucos senão nenhum benefício à saúde do
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indivíduo. De mais a mais, é fato que a prisão de usuários não traz nenhum benefício à sociedade. A uma porque impede que a eles seja dispensada a atenção necessária, inclusive com
tratamento eficaz para eventual dependência química. A duas porque a imposição de pena de
prisão ao usuário faz com que este passe a conviver com agentes de crimes muito mais graves, o
que pode funcionar como fator de profissionalização de criminosos.
A propósito, eis o teor da justificativa final do Senado ao Projeto de Lei n° 115, convertido
na Lei n° 11.343/06, veiculado pelo parecer 846 da Comissão de assuntos sociais do Senado: "O
maior avanço do Projeto está certamente no seu art. 28, que trata de acabar com a pena de prisão para o usuário de drogas no Brasil. A pena de prisão para o usuário de drogas é totalmente
injustificável, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque o usuário não pode ser tratado
como um criminoso, já que é, na verdade, dependente de um produto, como há dependentes de
álcool, tranquilizantes, cigarro, dentre outros. Em segundo lugar, porque a pena de prisão para
o usuário acaba por alimentar um sistema de corrupção policial absurdo, já que quando pego
em flagrante, o usuário em geral tenderá a tentar corromper a autoridade policial, diante das
consequências que o simples uso da droga hoje pode lhe trazer".

5. NATUREZA JURÍDICA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
A partir do momento em que a nova Lei de Drogas deixou de prever a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, surgiu intensa controvérsia acerca
da natureza jurídica do art. 28 da Lei n° 11.343/06. Basicamente, há 3 (três) posições distintas:
a) descriminalização formal e transformação em infração sui generis: considerando
que a Lei de Introdução ao Código Penal classifica como crime a infração penal punida com
pena de reclusão ou detenção, e contravenção penal a infração apenada com prisão simples e
multa (Decreto-Lei n° 3.914/41, art. 1°), teria havido descriminalização formal da conduta de
porre de drogas para consumo pessoal. É nesse sentido o entendimento de Luiz Flávio Gomes.
Segundo o autor, o porte de drogas para consumo pessoal não mais pode ser considerado como
"crime", passando a funcionar como uma infração penal sui generis de menor potencial ofensivo;5

b) descriminalização substancial e transformação em infração do Direito judicial
sancionador: sob o argumento de que teria havido descriminalização substancial, ou seja, abolitio criminis, há quem entenda que o art. 28 da Lei de Drogas não mais pertence ao Direito Penal, funcionando, na verdade, como uma infração do Direito judicial sancionador, seja quando
a sanção é fixada em transação penal, seja quando imposta em sentença final; 6
c) despenalização e manutenção do status de crime: de~penalizar significa adotar processos ou medidas substitutivas ou alternativas, de natureza penal ou processual, que visam,
sem rejeitar o caráter criminoso da conduta, dificultar, evitar ou restringir a aplicação da pena

5

GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas comentada. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 111.
Segundo o autor, descriminalizar significa retirar de algumas condutas o caráter de criminosas, ou seja, o fato
descrito na lei penal como infração penal deixa de ser crime. Há três espécies de descriminalização: a) formal:
retira o caráter criminoso do fato, mas não o retira do campo do direito penal, tal qual ocorreu em relação ao
art. 28 da Lei de Drogas; b) penal: elimina o caráter criminoso do fato e o transforma num ilicito civil ou administrativo; c) substancial: afasta o caráter criminoso do fato e o legaliza totalmente.

6

BIANCHINI, Alice. Lei de Drogas comentada. Coordenador: Luiz Flávio Gomes. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 117.

700

l

LEI N° 11.343/06- TRAFICO DE DROGAS

Art. 28

de prisão ou sua execução ou, pelo menos, sua redução. É exatamente isso que ocorreu com
o advento da Lei n° 11.343/06, que afastou a possibilidade de aplicação de pena privativa de
liberdade ao usuário de drogas. Ora, o fato de o art. 1° da Lei de Introdução ao Código Penal
estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma
contravenção não impede que o legislador ordinário adote outros critérios gerais de distinção,
ou até mesmo estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da Lei n° 11.343/06 pena diversa da privativa de liberdade, a qual é apenas uma das opções constitucionais passíveis
de adoção pela lei incriminadora. Com efeito, de acordo com o art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a)
privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; prestação social alternativa; e)
suspensão ou interdição de direitos. Como se percebe, o próprio constituinte originário outorga
ao legislador a possibilidade de, por ocasião da fase legislativa de individualização da pena, não
apenas aplicar as penas ressalvadas no texto constitucional, como também criar outras penas ali
não indicadas expressamente. Afinal, a expressão entre outras constante do referido dispositivo
constitucional demonstra que o rol de penas aí previsto é meramente exemplificativo. Portanto,
se o legislador resolveu afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para
o usuário de drogas, daí não se pode concluir que teria havido descriminalização, sob pena de
se interpretar a Constituição à luz da legislação ordinária, e não o contrário, como deve ser. De
mais a mais, não se pode perder de vista que as infrações relativas ao usuário de drogas foram
incluídas pela Lei n° 11.343/06 em um Capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas" (Título
III, Capítulo III, arts. 27 a 30). 7
Se o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis, para afirmar a natureza de crime da conduta do usuário de drogas,
muito embora despenalizado, não há ilegalidade na utilização de anterior sentença condenatória
irrecorrível pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal para aplicação da agravante
genérica da reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal. 6 Na mesma linha, se
se trata de crime, o flagrante de porte de drogas para consumo pessoal também caracteriza falta
grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 9

6. BEM JURÍDICO TUTELADO.
Trata-se de crime contra a saúde pública. Em termos genencos, o bem jurídico "saúde
pública" tem base constitucional expressa prevista no art. 196 e seguintes da Carta Magna, em
7

Para o Supremo, teria havido mera "despenalização", entendida como a exclusão, para o tipo do art. 28 da
Lei de Drogas, das penas privativas de liberdade, sendo inviável cogitar-se de abolitio criminis: STF, 1' Turma,
RE 43D.105 QO/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/02/2007, DJe 004 26/04/2007. Para o Ministro Sepúlveda Pertence, também pesou o fato de que, fosse considerado o art. 28 mera infração sui generis, a conduta
praticada pelo menor de 18 (dezoito) anos não poderia ser considerada um ato infracional, já que o art. 103 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) considera 'ato infracional' apenas a conduta descrita
como crime ou contravenção penal. logo, o menor poderia cultivar pequena quantidade de droga para consumo pessoal, sem que fosse possível a imposição de qualquer medida socioeducativa.

8

STJ, 5• Turma, HC 113.645/RJ, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 19/10/2010, DJe 22/11/2010. Na mesma linha: STJ, 6'
Turma, HC 275.126/SP, Rei. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/9/2014.

9

No sentido de que, por se tratar de crime, o porte de drogas para consumo pessoal caracteriza falta grave: STJ, 6•
Turma, HC 201.083/DF, Rei. Min. Vasco Della Giustina- Desembargador convocado do TJ/RS -, j. 09/08/2011,
DJe 24/08/2011; STJ, s• Turma, HC 167.848/RS, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador convocado
do TJ/RJ -, j. 06/09/2011, DJe 10/10/2011.
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que se reconhece a saúde como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
Cuida-se de crime de perigo abstrato, e não de dano. Crimes de dano são aqueles que, para
a sua consumação, é indispensável que haja efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a exemplo do
que ocorre com os crimes de homicídio. De seu turno, ·::rimes de perigo são aqueles em que há
uma probabilidade de dano, que, no entanto, não precisa ocorrer para a consumação do delito.
Na verdade, quando o legislador cria um crime de perigo, seu objetivo é levar a efeito a punição do agente antes que sua conduta venha, efetivarr.eme, a causar lesão ao bem juridicamente
protegido. Por isso, os crimes de perigo são, em regra de natureza subsidiária, sendo absorvidos
pelos crimes de dano. Há duas espécies de crimes de pe~igo:
a) crimes de perigo abstrato: nesse caso, o legislador penal não toma como pressuposto da
criminalização a lesão ou o perigo concreto de lesão a determinado bem jurídico. Na verdade,
baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente
levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. Há, pois, uma presunção de que a prática
de determinada conduta representa um risco ao bem jurídico, sendo desnecessária, portanto,
a comprovação no caso concreto de que a conduta do agente ~enha efetivamente produzido a
situação de perigo que o tipo penal visa evitar (v.g., porte ilegal de arma de fogo);
b) crimes de perigo concreto: a situação de perigo supostamente criada pela conduta do
agente faz parte do tipo penal, daí por que deve ser comprovada no caso concreto, sob pena de
atipicidade da conduta. É o que ocorre, a título de exemplo, com o crime do art. 309 do Código
de Trânsito Brasileiro ("Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para
dirigir ou habilitação ~u, ainda, se cassado o direito ele dirigir, gerando perigo de dano"), cujo
juízo de tipicidade demanda a comprovação, no caso concreto, que a condução de veículo automotor pelo agente trouxe risco à vida ou à saúde de outrem (v.g., motorista em zigue-zague, na
contramão, em alta velocidade, etc.). O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao delito previsto no
art. 310 do CTB: não basta a simples entrega do veículo a pessoa não habilitada para a caracterização do crime, fazendo-se necessária a demonstra;:ão de perigo concreto de dano decorrente
de tal conduta. 10
Conquanto parte da doutrina seja contrária aos crimes de perigo abstrato, por entender
que, à luz do princípio da ofensividade (ou lesividade), só se justifica a punição de determinado
crime se a conduta do agente produzir efetiva lesão cu perigo concreto de lesão ao bem jurídico
tutelado, 11 tais crimes são amplamente admitidos pela juris?rudência pátria. Para o Supremo, a
criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si s.ó, comportamento inconstitucional
por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas
vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, co:no, por exemplo, o meio ambiente, a saúde
etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amphs margens de avaliação e de decisão, definir
quais as medidas mais adequadas e necessárias para<. ef::tiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação ?róprias de um direito penal preventivo.
10

Nessa linha: STJ, 6• Turma, HC 118.310/RS, Rei. Min. Og Fernandes, j. 18/10/2012.

11

GOMES, Luiz Flávio. Princípio da afensividade na Direito Penal. Série "As Ciências Criminais no Século XXI".
Vol. 6. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 116.
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A propos1to, pronunciando-se em relação ao crime de embriaguez ao volante (Lei n°
9.503/97, art. 306), que passou a ser crime de perigo abstrato, o Supremo concluiu que a objetividade jurídica desse delito transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar
também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos
níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento
do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por
objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar
risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo
qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. 12

6.1. Princípio da insignificância.
Hodiernarnente, a tipicidade não é mais estudada tão somente sob um ponto de vista formal. Para além da adequação perfeita da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei
penal - tipicidade formal -, só se pode admitir a intervenção do Direito Penal quando estritamente necessária à proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, e apenas naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano,
efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade - tipicidade material. Afinal, por
sua natureza fragmentária e subsidiária, o Direito Penal não deve se ocupar de bagatelas. Daí a
importância do princípio da insignificância, que funciona corno causa excludente da tipicidade
material, quando presentes os seguintes pressupostos: a) mínima ofensividade da conduta; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Se os Tribunais Superiores têm admitido a aplicação do princípio da insignificância a diversos crimes, inclusive contra a administração pública, 13 ainda paira certa controvérsia acerca
da possibilidade de aplicação do referido postulado aos crimes de porte de drogas para consumo
pessoal.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento no sentido de que a
pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de porte
de drogas para consumo pessoal, não afasta a tipicidade da conduta. Se se trata de porte de
substância entorpecente para consumo pessoal, dificilmente o agente será surpreendido com
grande quantidade de droga. Portanto, ainda que ínfima a quantidade apreendida, não se admite a aplicação do princípio da insignificância corno causa excludente da tipicidade rnaterial. 14
12

STF, 2ª Turma, HC 109.269/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2011, DJe 195 10/10/2011. Com o
m'esmo entendimento: STJ, 5ª Turma, HC 175.385/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, julgado em 17/03/2011. Em sentido semelhante, reconhecendo a legitimidade da criminalização do crime de perigo abstrato de porte de arma
de fogo desmuniciada porquanto, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.), a danosidade
é intrínseca a tal objeto, daí por que absolutamente necessária a tipificação dessa conduta para a tutela da
segurança pública (art. 6º e 144, CF) e, indiretamente, da vida, da liberdade, da integridade física e psíquica do
indivíduo: STF, 2ª Turma, HC 104.410/RS, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2012, DJe 62 26/03/2012.

13

Admitindo a aplicação do principio da insignificância em relação a crime de peculato praticado por militar, in
casu, um fogão avaliado em R$ 455,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco) reais: STF, 1ª Turma, HC 87.478/PA,
Rei. Min. Eros Grau, j. 29/08/2006, DJ 23/02/2007.

14

5TJ, 5ª Turma, HC 158.955/RS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17/05/2011, DJe 30/05/2011. Em sentido
semelhante: STJ, 5ª Turma, HC 158.938/RS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/02/2011, DJe 21/03/2011.
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O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde
da comprovação da existê_ncia de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se
faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização
da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir
droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito; contribuindo para difusão
dos tóxicos. Ademais, após certo tempo e grau de consumo, o usuário de drogas precisa de
maiores quantidades para atingir o mesmo efeito obtido quando do início do consumo, gerando, assim, uma compulsão quase incontrolável pela próxima dose. Nesse passo, não há
como negar que o usuário de drogas, ao buscar alimentar o seu vício, acaba estimulando
diretamente o comércio ilegal de drogas e, com ele, todos os outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de armas etc. O consumo de drogas ilícitas
é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas, também, pelo perigo que
o consumidor dessas gera à sociedade. Essa ilação é corroborada pelo expressivo número de
relatos de crimes envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos
do consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecenre. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública,
e não apenas a saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. Além disso, a reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de
porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia
estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de
o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar
dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza,
concretamente, danos ao bem jurídico tutelado. Por fim, não se pode olvidar que o legislador,
ao editar a Lei 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas,
afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente
as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do art. 28 do referido
diploma legal, a fim de possibilitar a sua recuperação. Dessa maneira, a intenção do legislador
foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o
risco de sua conduta para a sua saúde, além de evitar a reiteração do delito. Nesse contexto,
em razão da política criminal adotada pela Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a
quantidade de droga apreendidaY
·
Inicialmente, o Supremo também entendia que o princípio da insignificância não podia
ser aplicado ao crime comum de porte de drogas !Para consumo pessoal. A uma porque presente
a periculosidade social da ação, uma vez que se trata de crime de perigo presumido. A duas
porque a Lei n° 11.343/06 já teria abran~ado as penas a serem impostas ao usuário de drogas,
impondo medidas de caráter educativo com o objetivo de prevenir o uso indevido de drogas
e buscar a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Logo, ainda que se trate de
15
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porte de quantidade ínfima de droga, há de ser reconhecida a tipicidade material do delito pelo
menos para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância
entorpecente. 16
Mais recentemente, porém, nota-se uma mudança de orientação da Suprema Corte, pelo
menos no âmbito de sua 1a Turma, que já tem alguns precedentes no sentido da aplicação do
princípio da insignificância em relação ao crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06, desde que ínfima a quantidade de droga apreendida com o usuário - in casu, 0,6 g de maconha, quantidade
equivalente a um único ou menos de um cigarro da droga. 17

6.2. Constitucionalidade da crirninalização do porte de drogas para consumo
pessoal.
Apesar da despenalização produzida pela Lei n° 11.343/06 em relação ao porte de drogas
para consumo pessoal, afastando-se a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade
para o usuário de drogas, a legislação b~asileira ainda incrimina a conduta do indivíduo que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Para muitos, essa opção pela punição do porte de drogas para consumo pessoal seria incompatível com a Constituição Federal, seja por violar o direito à intimidade e à vida privada
(CF, art. 5o, X), seja por se mostrar incompatÍvel com o princípio da ofensividade. Nesse contexto, Maria Lúcia Karam sustenta que o porte de drogas para consumo pessoal em circunstâncias
que não envolvam um perigo concreto, direto e imediato para terceiros, não afeta nenhum bem
jurídico alheio, dizendo respeito unic<cmente ao indivíduo e à sua intimidade e as suas opções
pessoais. Logo, como o Estado não está autorizado a penetrar no âmbito da vida privada, não
pode intervir sobre condutas de tal natureza, vez que o indivíduo pode ser e fazer o que bem
quiser, conquanto não afete conqetamente direitos de terceiros. 18
Em sentido semelhante, Luiz Flávio Gomes advoga que, à luz do princípio da ofensividade,
não existe crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, ou seja, admite-se a intervenção do Direito Penal apenas quando houver uma lesão concreta ou real (não
se admite a punição por crimes de perigo abstrato), transcendental (afetação contra terceiros),
grave ou significativa (fatos irrelevantes devem ser excluídos do Direito Penal) e intolerável.
Logo, por força da ausência de transcendentalidade da ofensa, não haverá crime diante da ofensa
a bens jurídicos pessoais (v.g., tentati·;a de suicídio, autolesão, etc.). Por isso, como o porte de
drogas para consumo pessoal não ultrapassa o âmbito privado do agente, não se pode admitir a
19
incriminação penal de tal conduta.
16

sTF, 1• Turma, HC 81.734/PR, Rei. Min. Sydney Sanches, j. 26/03/2002, DJ 07/06/2002. Em sentido semelhante:
STF, 1• Turma, HC 102.940/ES, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/02/2011, DJe 65 05/04/2011.

17

STF, 1• Turma, HC 110.475/SC, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 14/02/2012, DJe 5414/03/2012.

18

KARAM, Maria Lúcia. A Lei 11.343/2006 e os repetidos danos do protecionismo. Boletim /BCCRIM, ano 14, n2
167, p. 7, out., 2006.
Lei de Drogas comentada: artigo por artigo: Lei 11.343, de 23.08.2006. 5• ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 122. De acordo com •J autor, outros países latino-americanos já deixaram de punir o usuário
de drogas, seja pelo reconhecimento judicial da inconstitucionalidade (v.g., Argentina e Colômbia), seja pela
opção legislativa em descriminalizar o ato (v.g., México).

19
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A despeito desse entendimento, ainda prevalece a orientação no sentido de que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não é incompatível com a Constituição FederaL
Por mais que o agente traga a droga consigo para consumo pessoal, não se pode perder de vista
que sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas. De mais a mais, mesmo que indiretamente, outros bens jurídicos
além da saúde pública são lesionados em virtude dessa conduta. Com efeito, não é incomum
que o usuário-dependente pratique outros crimes para sustentar seu vício. Ademais, a aquisição
de drogas por parte do usuário serve como forte estímulo para a prática do tráfico de drogas.
Noutro giro, por mais que seja verdade que a criminalização do porte de drogas para consumo
pessoal não venha surtindo o efeito desejado, nem por isso se pode cogitar da possibilidade de
renunciarmos à tutela do direito penal para coibir tal conduta. Fosse assim, condutas delituosas diversas como homicídios, latrocínios e roubos também deveriam ser descriminalizadas,
porquanto a utilização do Direito Penal como instrumento para coibir tais condutas delituosas
também não vem surtindo os efeitos desejados, infelizmente.
Prova disso, na lição de Mendonça e Carvalho, é a situação das "Cracolândias" espalhadas
por todo o território nacional, onde grupos de cidadãos transformam-se em flagelados por conta
da dependência química gerada pelo uso descontrolado de drogas, passando a praticar uma infinidade de crimes de modo a sustentar o vício. Para os autores·, "embora se saiba que, para essas
hipóteses, é mais útil a intervenção estatal a partir de políticas públicas voltadas ao tratamento e
principalmente à reinserção social dos dependentes, visando trazê-los de volta ao seio social, não
se pode privar o Estado de todos os meios preventivos e repressivos dessa verdadeira catástrofe
social, dentre os quais a perspectiva de punição penal ao usuário". 20
De todo modo, convém destacar que a matéria deve ser apreciada em breve pelo Supremo
Tribunal Federal. Consoante notícia de 22 de dezembro de 2011, o Plenário do Supremo admitiu a existência de repercussão geral em Recurso Extraordinário (RE 635.659) no qual um
acusado foi condenado à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade pelo
Juizado Especial Criminal de Diadema/SP. A Defensoria Pública de São Paulo questiona a
constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas à luz do direito à intimidade e à vida privada e
diante do princípio da ofensividade. 21

7. SUJEITOS DO CRIME.
O crime de porte de drogas para consumo pessoal pode ser praticado por qualquer pessoa.
Como se trata de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, o sujeito passivo é a coletividade. Este crime é punido em virtude da potencialidade lesiva que pode causar a toda a sociedade, e não em função da proteção à saúde do próprio usuário, porquanto não se pode admitir
a punição da autolesão em um ordenamento jurídico que consagra o princípio da ofensividade.

8. CONDUTAS TÍPICAS.
O art. 28 da Lei de Drogas incrimina as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito,
transportar ou trazer consigo. Cuida-se de tipo misto alternativo. Logo, mesmo que o agente
20

MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei n" 11.343, de 23 de agosto
de 2006- comentada artigo por artigo. 3• ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 62.

21

Após o deferimento do ingresso de diversas entidades como a miei curiae, os autos do RE 635.659 estão conclu·
sos ao Relator (Min. Gilmar Mendes) desde o dia 22 de abril de 2013.
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pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único,
haja vista o princípio da alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena. Pouco importa que o autor tenha adquirido determinada substância entorpecente para consumo pessoal,
transportado-a para determinado lugar onde foi mantida em depósito para uso posterior. Terá
praticado um crime único, por força da incidência do princípio da alternatividade. Entretanto,
inexistindo uma proximidade comportamental entre as várias condutas, haverá concurso de
crimes (material ou mesmo continuado).
São 5 (cinco) as condutas típicas do art. 28, a saber:
a) adquirir: consiste na obtenção da propriedade de alguma coisa, de maneira gratuita ou
onerosa. Pouco importa a forma de aquisição: compra e venda, troca, substituição, doação, pagamento à vista, à prazo, em dinheiro, em cheque, cartão de débito, etc. Desde que evidenciada
a existência de um acordo de vontades sobre a droga e o preço, não há necessidade de tradição
da droga ao seu adquirente, nem tampouco o pagamento do valor acordado;
b) guardar: tomar conta da droga, protegendo, tendo-a sob vigilância, geralmente por
meio de ocultação, tendo a clandestinidade como sua característica marc~nte. Trata-se de crime
permanente;
c) trazer consigo: transportar junto ao corpo (v.g., na bolsa, no bolso da calça, etc.) ou em
seu interior. Trata-se de crime permanente;
d) ter em depósito: consiste em manter em reservatório ou armazém, conservando a coisa.
Caracteriza-se pela mobilidade e transitoriedade, no sentido de ser possível um rápido deslocamento da droga de um lugar para outro. A droga em depósito pode ser exposta ou não ao público, pouco importando o local de armazenamento da droga. Cuida-se de crime permanente;
e) transportar: consiste em levar a droga de um lugar para outro, geralmente por meio
não pessoal, característica esta que a diferencia da modalidade "trazer consigo". Portanto, se
um indivíduo levar a droga para determinado local utilizando seu veículo automotor, deverá
responder pelo verbo "transportar", ao passo que, na hipótese de apreensão da droga junto ao
próprio corpo, o correto enquadramento típico deve ser feito no "trazer consigo". Também se
trata de crime permanente.

8.1. Atipicidade do uso de drogas.
Dentre os cinco verbos nucleares do art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06, não consta a
conduta de mero uso da droga. Aliás, não por outro motivo, grande parte da doutrina prefere se
referir ao art. 28 com o nomen iuris de porte de drogas para consumo pessoal, e não simplesmente
uso de drogas.
·
Pelo menos em regra, se o indivíduo é flagrado usando substância entorpecente, deverá responder pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, não por conta do "uso da droga",
que é uma conduta atípica, mas sim porque é muito provável que, antes do uso, já tenha praticado uma das condutas incriminadas pelo art. 28, como por exemplo, o adquirir ou trazer consigo.
Nesse caso,,a fim de se comprovar a materialidade delitiva por meio do exame toxicológico, é
imprescindível que parte da substância entorpecente seja apreendida.
No entanto, o uso de drogas nem sempre será precedido das condutas de adquirir ou trazer
consigo. Com efeito, é perfeitamente possível que determinado indivíduo, sem ter consciência de
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que uma pessoa de seu relacionamento havia adquirido determinada substância entorpecente,
trazendo-a consigo, resolva simplesmente anuir ao uso da droga. Nesse caso, como o uso da
droga não consta do art. 28 como uma das condutas típicas, o ideal é concluir pela atipicidade
do fato, até mesmo porque o perigo à saúde pública consubstanciado pelo fato de o agente trazer a droga consigo teria desaparecido com o consumo da substância entorpecente. De mais a
mais, fosse o uso da droga considerado crime, não haveria necessidade de tipificação autônoma
da conduta daquele que auxilia, instiga ou determina alguém a usar a droga (art. 33, § 2°), pois
a norma de extensão do art. 29 do Código Penal seria suficiente para abranger o concurso de
agentes para esse suposto "uso de droga". 22
Na vigência da antiga Lei de Drogas, cujo art. 16 também não incriminava o uso de drogas, a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: "(...) É mais que razoável
o entendimento dos que entendem não realizado o tipo do art. 16 da Lei de entorpecentes
(L. 6.368/76) na conduta de quem, recebendo de terceiro a droga, para uso próprio, incontinenti, a consome: a incriminação do porte de tóxico para uso próprio só se pode explicar- segundo
a doutrina subjacente à lei - como delito contra a saúde pública, que se insere entre os crimes
contra a incolumidade pública, que só se configuram em fatos que "acarretam situação de perigo
a indeterminado ou não individuado grupo de pessoas" (Hungria). De qualquer sorte, conforme jurisprudência sedimentada, o exame roxicológico positivo da substância de porte vedado é
elemento essencial à validade da condenação pelo crime cogitado, o que pressupõe sua apreensão na posse do agente e não de terceiro: impossível, assim, imputar a alguém a posse anterior
do único cigarro de maconha que teria fumado em ocasião anterior, se só se pode apreender e
submeter à perícia resíduos daquela encontrados com o outro acusado, em contexto diverso". 23

9. TIPO SUBJETIVO.
O crime é punido exclusivamente a título doloso. O dolo abrange a consciência e a vontade
de praticar uma das condutas típicas descritas no art. 28, com a consciência de que se trata de
substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A caracterização do crime do art. 28 da Lei de Drogas também depende da presença do
elemento subjetivo especial do tipo representado pela expressão "para consumo pessoal". Logo, é
de todo relevante aferir se a droga era destinada ao consumo pessoal do agente ou se, do contrário, sua finalidade era fomentar o uso da substância entorpecente entre terceiros. Portanto, além
do dolo, que pressupõe a consciência e vontade de, por exemplo, trazer consigo a droga, o tipo
penal sob comento também E1.Z referência a uma intenção especial do agente: "para consumo
pessoal".
·
Face a necessidade desse especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, o art. 28 da Lei de Drogas é considerado um tipo incongruente (ou congruente assimétrico). Diferencia-se, pois, dos crimes de tráfico de drogas, que são espécies de tipos
congruentes, vez que, nesse caso, há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e
22

Nesse contexto: JESUS, Damásio Evangelista de. Lei Antitóxicos anotada. 3~ ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1997.
p. 89. Na mesma linha, segundo Mendonça e Carvalho (op. cit. p. 60). "não poderia ser punido o atleta cujo
exame antidoping demonstre o uso de droga, como ocorreu, há alguns anos, com um jogador de vôlei da seleção brasileira".

23

STF, 1~ Turma, HC 79.189/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12/12/2000, DJ 09/03/2001.
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subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo
-o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir). 24

10. DISTINÇÃO ENTRE O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E O TRÁFICO DE DROGAS.
Pelo menos no momento inicial da persecução penal, incumbe à autoridade policial e ao
próprio Ministério Público fazer um juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo
agente, sobretudo de modo a diferenciar eventual porte de drogas para consumo pessoal do
crime de tráfico de drogas. Tanto é verdade que o próprio art. 52, inciso I, da Lei de Drogas,
prevê que, por ocasião da apresentação do relatório do inquérito, deverá a autoridade policial
justificar as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da
substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.
A despeito da importância dessa classificação provisória inicialmente formulada pela autoridade policial para fins de lavratura de auto de prisão em flagrante - no caso do tráfico de
drogas -, ou do termo circunstanciado - na hipótese do porte de drogas para consumo pessoal
-, é evidente que o magistrado não fica a ela vinculado, podendo corrigir a adequação do juízo
de subsunção feita pelo Delegado ou pelo Promotor, embora o faça de maneira incidental e provisória, apenas para decidir, por exemplo, quanto ao cabimento da liberdade provisória. Afinal,
não faria sentido manter o acusado preso ao longo de toda a instrução processual penal para, ao
final, desclassificar a imputação para porte de drogas para consumo pessoal e, somente então,
poder colocá-lo em liberdade.
Se a tipificação do crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06 depende da presença da intenção
especial do agente "para consumo pessoal", mister se faz distinguir o crime de porte de drogas
para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas. São dois os sistemas legais utilizados pelos
diversos ordenamentos jurídicos para distinguir o usuário do traficante:
a) sistema da quantificação legal: nesse caso, é fixado um quantum diário para o consumo pessoal. Logo, se a quantidade de droga apreendida com o agente não ultrapassar esse limite
diário, não há falar em tráfico de drogas, pois estará caracterizado objetivamente o crime de
porte de drogas para consumo pessoal;
b) sistema da quantificação judicial: ao contrário do sistema anterior, incumbe ao juiz
analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para
consumo pessoal ou tráfico de drogas.
Apesar das críticas de parte da doutrina, o legislador brasileiro adota o critério da quantificação judicial, recaindo sobre a autoridade judiciária a competência para deliberar se a droga
encontrada com o agente era para consumo pesso2l ou para o tráfico. De modo a auxiliar o
magistrado nessa árdua tarefa, o art. 28, § 2°, da Lei de Drogas, dispõe: "Para determinar se a
24

Como já se pronunciou o STJ, o tráfico de drogas é congruente (ou congruente simétrico), esgotando-se, o seu
tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua adequação típica, não se faz necessário qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Noutro giro, o crime de porte de drogas para consumo
pessoal apresenta a estrutura de congruente assimétrico (ou incongruente), visto que o seu tipo subjetivo,
além do dolo, exige a finalidade do exclusivo consumo pessoal: STJ, s• Turma, REsp 282.728/GO, Rei. Min. Felix
Fischer, j. 12/11/2002, DJ 16/12/2002 p. 359. E ainda: STJ, Sª Turma, REsp 846.481/MG, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 06/03/2007, DJ 30/04/2007 p. 340.
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droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a açãó, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes d::> agente".
Como se percebe, há uma série de critérios que devem ser sopesados para que se possa
fazer a distinção entre o usuário e o traficante. Antes de passarmos à análise de cada um deles,
convém destacar que tais critérios devem ser anali>ados em conjunto, globalmente, jamais de
maneira separada. Vejamos, então, :ada um dos critérios apontados pelo art. 28, § 2°, da Lei
n° 11.343/06:
1) natureza e quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza
e da quantidade da droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar
o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade
de drogas. No entanto, a depender das circunstânc~as do caso concreto, como, por exemplo, na
hipótese em que houver a apreensão de 100 (cem) pedras de crack, a conclusão inevitável é a de
que se trata de tráfico de drogas. Ora, atento à rea_idade em que vive e observando aquilo que
as regras de experiência demonstram que normalmente acontece, o intérprete deverá concluir
que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. Afinal, apesar de o
crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de entorpecente apta à caracterização do delito, a expressão "para consumo pessoal~ descrita no tipo penal sugere que a pequena
quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão. Em outras palavras,
para a configuração do crime do art. 28, é de rigor que a quantidade de substância apreendida
seja pequena, de modo a permitir o consumo pessoal, pois, do contrário, poderia se estar diante
do tráfico de drogas. 25

Nesse contexto, assim se pronunciou o STJ: ~Estando a materialidade demonstrada com
a apreensão da droga e não se negando a autoria do fato, a quantidade do entorpecente, mais
de quatro quilos, a que se somam os dados acidentais e o, contornos acessórios do fato, podem
justificar o Juízo condenatório quar.do firmada a e,·idência de não corresponder a ação do agente, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, penso que o princípio in dubio
pro reo aplicado pelo Tribunal a quo violou aquilo que se conhece por razoável, na medida em
que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao
contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta restou voltada para a traficância. Ademais,
enquadrando-se a conduta no núcleo "importar", é de se pressupor que a ação delituosa tenha se
perfectibilizada com a simples entrada do entorpecente no território nacional".'"
2) local e condições da ação: em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28,
§ 2°, o local e as condições em que se desenvolveu a ação também podem ser utilizados para que
25

Nessa linha: 5TJ, 3' Seção, EREsp 290.445/MG, Rei. Min. Gilson Cipp, j. 27/04/2005, DJ 11/05/2005 p. 162.

26

STJ, 6' Turma, REsp 817.058/RJ, Rei. Min. Maria Ther-eza de Assis Moura, j. 16/06/2009, DJe 25/06/2009.
Com o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar,
somente ilidível quando alega a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probante favorável
ao mesmo: STJ, 5' Turma, REsp 163.640/RS, Rei. Min. Jo·ge Scartezzini, j. 19/08/1999, DJ 04/10/1999 p. 78. No
sentido de que a posse de 21 (vinte e um) invólucros de ~ lástico cnntendo cocaína caracteriza o crime de tráfico
de drogas: STJ, 5' Turma, AgRg no REsp 1.007.409/PR, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30/10/2008,
DJe 01/12/2008. No sentido de que a apreensão de pequena quantidade de droga- 1,5 grama de maconhainviabiliza a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas se não houver outras provas corroborando
a traficância: STF, 2' Turma, HC 123.221/SP, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 28/10/2014.
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se possa distinguir o tráfico do delito de porte de drogas para consumo pessoal. Com efeito, se
o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como pomo- de distribuição
de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens
para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido
dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;
3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em
consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo da traficância. A propósito, há
alguns anos, um conhecido ator de televisão foi flagrado comprando uma quantidade razoável
de drogas. À primeira vista, poder-se-ia pensar em tráfico de drogas, face a quantidade de substância entorpecente apreendida. No entanto, restou comprovado que o agente teria comprado
uma quantidade elevada porquanto tinha receio de ser flagrado pela polícia (ou pela mídia) caso
tivesse que comparecer diariamente a pomos de vendas de drogas para aquisição da substância
destinada ao seu consumo pessoal. Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só,
não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente
quando comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida (v.g., cerca de cinco quilos de cocaína); 27
4) conduta e antecedentes do agente: parte da doutrina considera indevida a utilização
dos antecedentes do agente como critério para aterição do consumo pessoal ou da traficância, sob
o argumento de que se trata de verdadeiro Direito Penal do Autor. Nessa linha, Samuel Miranda
Arruda 28 sustenta que uma análise objetiva do fato delituoso seria colocada em segundo plano
para se dar preponderância à apreciação subjetiva do agente, criando-se verdadeira presunção
de culpabilidade em detrimento de agentes reincidentes ou portadores de maus antecedentes, o
que, à evidência, viria de encontro ao princípio da presunção de inocência. A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para
se aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos
verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, § 2° (v.g., natureza
e quantidade da droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como
mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações
anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade
de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com os demais critérios de aferição do
consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento tfpico, sem que se possa obj~tar que isso caracterizaria um retorno indevido
ao Direito Penal do autor. 29
27

STF, 2• Turma, HC 73.197 MC/GO, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. 02/04/1996, DJ 22/11/1996.

28

Drogas: aspectos penais e processuais penais. São Paulo: Editora Método, 2007. p. 32.

29

Segundo Zaffaroni, "ainda que não haja um critério unitário acerca do que seja o direito penal de autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma corrupção do direito penal, em que não se
proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de uma 'forma de ser' do autor, esta sim considerada verdadeiramente delitiva. O ato teria valor de sintoma de uma personalidade; o proibido e reprovável ou perigoso;
seria a personalidade e não o ato. Dentro desta concepção não se condena tanto o furto, como o 'ser ladrão',
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10.1. Ônus da prova.
Maldosamente, o legislador estabelece os parâmetros de tipificação da conduta do porte de
drogas para consumo pessoal, e não do tráfico de drogas, e o faz no próprio art. 28, e não no
art. 33 da Lei de Drogas, o que poderia levar o intérprete a acreditar (equivocadamente) que,
não restando provado que a droga era destinada ao consumo pessoal, o correto enquadramento
típico deveria ser o de tráfico de drogas. Fica a impressão, assim~ de que ao acusado caberia a
prova do consumo pessoal, sob pena de ser condenado pelo crime de tráfico de drogas.
Essa interpretação, todavia, vem de encontro à regra probatória que deriva do princípio da
presunção de inocência (ou da não culpabilidade, como preferem alguns). Por força dessa regra,
recai exclusivamente sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de
qualquer dúvida razoável, c não sobre este de provar sua inocência. Nesta acepção, presunção de
inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os facas
em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação
de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave
que o segundo. O in dubio pro reo não é, porcanto, uma simples regra de apreciação das provas.
Na verdade, deve ser utilizado no mamemo da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem
de favorecer o imputado, pois o imputado não cem a obrigação de provar que não praticou o
delito. Ames, cabe à parte acusadora afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre
o imputado, provando, além de uma dúvida razoável, que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, não se
justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que
deve sempre assentar-se - para que se qualifique como aco revestido de validade ético-jurídica
- em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações
equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com
objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e
fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. 30
Por consequência, se o Ministério Público imputa a alguém a prática do crime de tráfico
de drogas, recai sobre ele o ônus de comprovar a veracidade de tal imputação. Logo, quando a
conduta de tráfico imputada ao acusado na denúncia for semelhame a um dos verbos nucleares
do art. 28 da Lei de Drogas, não se pode querer atribuir ao acusado o ônus de provar que a
substância apreendida era destinada ao consumo pessoal, à luz do art. 28, § 2°, adotando-se o
in dubio pro societate, sob pena de condenação por tráfico de drogas, pois, fosse isso possível,
haveria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. 31
não se condena tanto o homicídio como o ser homicida, o estupro; como o ser delinquente sexual etc.". Ainda
segundo o referido autor, "seja qual for a perspectiva a partir da qual se queira fundamentar o direito penal
de autor (culpabilidade de autor ou periculosidade). o certo é que um direito que reconheça, mas que também
respeite a autonomia moral da pessoa, jamais pode penalizar o 'ser' de uma pessoa, mas somente o seu agir,
já que o direito é uma ordem reguladora de conduta humana. Não se pode penalizar um homem por ser como
escolheu ser, sem que isso violente a sua esfera de autodeterminação". (Manual de direita penal brasileira:
parte geral. 3ª ed. rev. e atual.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 118/119).
30

STF, 1• Turma, HC 73.338/RJ, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 19/1!2/1996. A expressão non liquet é usual na ciência
do processo, para significar o que hoje não mais existe: o poder de o juiz não julgar, por não saber como decidir.

31

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a presença do especial fim de agir consistente
na finalidade de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas estabelecidas
no art. 33 da Lei nQ 11.343/06. Logo, a desclassificação de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo
pessoal somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal
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Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida,
porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir
"para consumo pessoal", o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas. Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento
subjetivo especial, demonstrando-se que a droga aprendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28,
§ 2°, como indicativos de possível traficància.
De todo modo, ainda que se queira atribuir à defesa o ônus da prova quanto à alegação
feita pelo acusado de que a droga era "para consumo pessoal", sob o argumento de que a prova
da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156, caput), como se trata de um ônus imperfeito,
não havendo certeza ao final do piOcesso de que a droga apreendida com o acusado era destinada ao tráfico, leia-se, na hipótese de subsistir dúvida razoável acerca da presença do especial
fim de agir "para consumo pessoal", a solução adequada será a desclassificação para o crime de
porte de drogas para consumo pessoal com base na regra de julgamento do in dubio pro reoY

11. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO: "SEM AUTORIZAÇÃO OU EM
DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR".
O porte de drogas para consumo pessoal somente será considerado típico se o agente adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, como a
exploração de drogas é permitida no Brasil em situações excepcionais (v.g., dentistas, médicos,
hospitais), tal como deixam entrever os arts. 2° e 31 da Lei de Drogas, a tipificação do crime
demanda a prática de qualquer um dos núcleos verbais sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamen~ar.

12. CULTIVO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
Na vigência da Lei n° 6.368/76, o crime de porte de drogas para uso próprio tipificado
no art. 16 tinha a seguinte redação: "adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar". Como o dispositivo não fazia referência
ao cultivo de drogas para consumo pessoal, havia certa controvérsia quanto ao juízo de tipicidade a
ser feito nas hipóteses em que o indivíduo fosse flagrado semeando, cultivando ou fazendo a colheita de plantas destinadas à preparação de droga para consumo pessoal. Basicamente, eram 3
(três) as correntes acerca do assunto:
a) tráfico de drogas: a conduta de semear, cultivar ou fazer a colheita de plantas destinadas
à preparação de entorpecente estava prevista expressamente no revogado art. 12, § 1°, li, da Lei
n° 6.368/76. Como o referido tipo penal não exigia qualquer finalidade especial do agente, era
da substância, elemento subjetivo especial do tipo. Nesse sentido: STJ, 5• Turma, REsp 812.950/RS, Rei. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 29/05/2008, DJe 25/08/2008.
32

Nesse contexto: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi lvahy. Ónus da prova no processo penal. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2003. p. 308.
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irrelevante a destinação do produto, se para uso próprio ou para venda a terceiros, daí por que o
cultivo de drogas sujeitava o agente às penas do crime de tráfi::o de drogas;
b) porte de drogas para uso próprio: é bem verdade que o revogado art. 16 da Lei no6.368/76 fazia uso apenas dos verbos adquirir, guardar ou trazer consigo. No entanto, como o
cultivo da droga era para consumo pessoal, e não com fins de mercancia, a solução era a aplicação da analogia in bonam partem para fins de tipificação dessa conduta como porte de drogas
para uso próprio; 33
c) atipicidade da conduta: parte minoritária da doutúna preferia considerar a conduta
como um indiferente penal. Para tais doutrinadores, tal conduta não podia ser equiparada ao
tráfico porquanto ausente a finalidade de comercialização da droga, nem tampouco ao porte
de drogas para uso próprio, visto que o revogado art. 16 contemplava apenas os verbos núcleos
adquirir, guardar ou trazer consigo. Logo, não se podia admitir a aplicação da analogia in bonam
partem para criar figura delitiva não prevista expressamente na lei penal, sob pena de violação ao
princípio da legalidade (CF, art. 5°, XXXIX, ele art. 1° do Código Penal).
Com o advento da Lei n° 11.343/06, a controvérsia acerca do juízo de tipicidade do plantio
de drogas para consumo pessoal foi solucionada. Isso porque o legislador passou a tipificar essa
conduta como modalidade do crime de porte de drogas para consumo pessoal. A propósito, eis
a redação do art. 28, § 1°, da Lei de Drogas: "Às mesmas medidas submete-se quem, para seu
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica".
Trata-se de novatio legis in mellius. Afinal, se a conduta ·está sujeita, doravante, às mesmas
medidas previstas para o art. 28 da Lei de Drogas, que deixou de prever a aplicação de pena
privativa de liberdade para o usuário de drogas, é evidente que se trata de lei nova mais benéfica,
logo, retroativa, seja para aqueles que foram condenados anteriormente por tráfico de drogas,
seja para aqueles condenados pelo crime do revogado art. 16 da Lei n° 6.368/76. Evidentemente, para aqueles que foram absolvidos sob o argumento de que, na vigência da Lei antiga, a
conduta era atípica (posição minoritária), o novel dispositivo legal não poderá retroagir.
Cuida-se, o art. 28, § 1°, da Lei de Drogas, de norma especial em relação ao crime do
art. 33, § 1°, inciso li ("semeia, cultiva ou faz a colheita, sem ;:;.utorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas"), diferenciando-se dele em virtude da presença de 02 (dois) elementos
especializantes, quais sejam: a finalidade deve ser o consumo pessoal, e as plantas devem ser
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente.

Semear consiste em espalhar sementes no solo para que fOSsam germinar. Cultivar consiste
em propiciar condições para o desenvolvimento da planta. Por fim, fazer a colheita significa
recolher aquilo que é produzido pela planta. O objeto material dessa conduta delituosa são as
plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Apesar do silêncio do
art. 28, § 1°, essas condutas só terão interesse para o Direito Penal se praticadas sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (elemento normativo implícito).
33

714

No sentido de que o plantio de pequena quantidade de drogas pa ·a consumo pessoal tipificava o crime do
revogado art. 16 da Lei n2 6.368/76: STJ, 6~ Turma, REsp 60.674/'R, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
j. 15/08/1995, DJ 24/06/1996.
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A redação do art. 28, § 1°, deixa entrever que o cultivo deve ser destinado à preparação de
pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
Importante perceber que o dispositivo faz referência não à pequena quantidade de plantas, mas
sim à pequena quantidade de drogas produzidas por tais plantas. Daí a necessidade de se aferir
a quantidade de droga capaz de ser produzida por cada espécie de planta. Por consequência, se
média ou grande a quantidade de droga, ou seja, se superior ao quanto necessário para o consumo do próprio usuário, o agente deverá responder pelo crime do art. 33, § 1°, inciso II (tráfico
por equiparação).
Como o art. 28, § 1°, da Lei de Drogas, incrimina apenas a conduta daquele que semeia,
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas para seu
consumo pessoal, discute-se na doutrina o correto juízo de tipicidade a ser feito na hipótese desse
plantio visar à preparação de droga que seria consumida de maneira compartilhada. Por meio de
analogia in bonam partem, o ideal é concluir que o agente deve responder pelo crime do art. 33,
§ } 0 , desde que não haja a intenção de venda da droga e que o plantio se destine à preparação
de pequena quantidade de droga para consumo compartilhado com pessoa do relacionamento
do agente. 34

13. PENAS A SEREM APLICADAS AO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
Na vigência da Lei amiga, o porte de drogas para uso próprio estava sujeito a uma pena
de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa (preceito secundário do art. 16 da revogada Lei n° 6.368/76). Com o advento da Lei n°
11.343/06, o art. 28 passou a dispor que o crime de porte de drogas para consumo pessoal estará
sujeito às seguintes penas: I -advertência sobre os efeitos das drogas; II -prestação de serviços à
comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
A supressão da possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade ao usuário de
drogas demonstra que estamos diante de lei penal mais benéfica que a anterior. Por isso, na
eventualidade de alguém ter sido condenado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal às penas outrora previstas no art. 16 da Lei n° 6.368/76, a Lex mitior deve retroagir para
beneficiá-lo, ainda que o processo esteja em fase de execução (CP, art. 2°, parágrafo único). 35
Inicialmente, o Projeto de Lei que deu origem à Lei n° 11.343/06 referia-se a essas sanções
não como penas, mas sim como medidas educativas. No entanto, a expressão medidas educativas
acabou sendo substituída por penas na Câmara dos Deputados porquanto havia um certo receio
de que a utilização daquele termo pudesse ser interpretado como forma de descriminalização
do porte de drogas para consumo pessoal. Houve, todavia, certa desídia em relação ao § 6° do
art. 28, que, equivocadamen.te, ainda faz menção a essas sanções como medidas educativas.
Independentemente da discussão em torno da terminologia adotada pelo art. 28 da Lei
de Drogas, é certo que tais sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Logo,
atento à natureza e quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social
do agente, critérios preponderantes para a fixação das penas (Lei n° 11.343/06, art. 42), sem
34

Nessa linha: GOMES, Fernandes; LUCAS, Flávio Oliveira; PJREIRA, Frederico Valdez. Nova Lei Antidrogas.
Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2006, p. 86.

35

Nesse contexto: STJ, 6• Turma, HC 59.776/SP, Rei. Min. Og Fernandes, j. 17/03/2009, DJe 03/08/2009.
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prejuízo da utilização subsidiária do quanto disposto no art. 59 do CP, deverá o magistrado
aplicar tais medidas de maneira isolada ou cumulativa.
Se o magistrado entender que a pena imposta inicialmente acabou se revelando inadequada
para a reprovação e prevenção do crime, pode alterar a espécie de sanção a qualquer tempo, logicamente desde que enquanto não extinta a pena em vinude do seu cumprimento ou da prescrição.
Nesse sentido, o art. 27 da Lei de Drogas é claro ao dispor que tais penas podem ser substituídas a
qualquer tempo, hipótese em que é obrigatória a oitiva do Ministério Público e do defensor.
Tais penas poderão ser aplicadas por meio de transação penal ou no bojo da própria sentença condenatória. Se impostas por meio de transação penal, não valem para efeitos de antecedentes criminais e não são capazes de autorizar o reconhecimento da reincidência. 36 Lado outro,
se tais penas forem impostas em uma sentença condenatória, o acusado pode ser tratado como
portador de maus antecedentes, sendo que, praticado novo crime dentro do lapso temporal de 5
(cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática do crime de porte
de drogas para consumo pessoal, é perfeitamente possível a aplicação da agravante da reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do CPY
Quanto à duração das penas, é certo dizer que a primeira delas não tem prazo, ou seja, é
imediata e instantânea, o que significa dizer que se esvanece no exato momento da advertência feita pelo magistrado. As outras duas penalidades - prestação de serviços à comunidade e
comparecimento a programa ou curso educativo - serão aplicadas pelo prazo máximo de 5
(cinco) meses, consoante disposto no art. 28, § .3°, desde que se trate de acusado primário. Em
se tratando de reincidente, o prazo máximo para a aplicação dessas penas será de 10 (dez) meses
(art. 28, § 4°).
De se notar que os§§ 3° e 4° do art. 28 não fixaram o prazo de 5 (cinco) ou 10 (dez) meses
como a pena fixa para o porre de drogas para consumo pessoal. Na verdade, a lei estabeleceu
apenas o patamar máximo de aplicação dessas penas: 5 (cinco) meses para o acusado primário,
e 10 (dez) meses para o reincidente. Logo, nada impede a fixação da pena em lapso temporal
inferior, o que pode ocorrer, por exemplo, nas hipóteses de tentativa do crime do art. 28, quando
possível a diminuição da pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 38
Consoante disposto no art. 28, § 4°, em caso de reincidência, as penas poderão ser aplicadas
pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. Parte da doutrina entende que a reincidência a que se
refere o dispositivo é apenas aquela referente ao crime do art. 28 da Lei de Drogas (reincidência
específica), ou seja, se o acusado já tiver contra si anterior condenação irrecorrível por porte de
36

Para mais detalhes em relação à transação penal, remetemos o leitor aos comentários feitos quanto ao art. 48
da lei de Drogas.
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No sentido de que anterior condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal pode caracterizar
maus antecedentes: STJ, 6• Turma, HC 149.319/SP, Rei. Min. Og Fernandes, j. 18/10/2011, DJe 21/03/2012.
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Para Luiz Flávio Gomes (op. cit. p. 136), apesar de ser possível a tentativa do crime do art. 28 sob o ponto de
vista fático (v.g., cidadão flagrado ao tentar adquirir droga para consumo pessoal), tal conduta seria impunível,
já que a Lei n2 11.343/06 não teria contemplado nenhuma sanção para ela, sendo impossível, portanto, a aplicação do art. 14, parágrafo único, do CP. Não pensamos assim. Ao contrário da lei de Contravenções Penais,
que dispõe expressamente não ser punível a tentativa de contravenção (Decreto-Lei n2 3.688/41, art. 42), não
há qualquer dispositivo na Lei de Drogas no sentido de não punibilidade da tentativa do porte de drogas para
consumo pessoal.logo, se não consta da lei especial disposição expressa em sentido diverso, hão de ser aplicadas as regras gerais do Código Penal, in casu, a causa de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único, tal qual
disposto no art. 12 do CP.
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drogas para consumo pessoal e praticar o mesmo crime novamente, o prazo de aplicação das
penas de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo poderá se estender por até 10 (dez) meses, observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos
da reincidência (CP, 64, I). Nesse sentido, o enunciado n° 118 do Fórum Nacional de Juizados
Especiais dispõe que "somente a reincidência específica autoriza a exasperação da pena de que
trata o parágrafo quarto do art. 28 da Lei n° 11.343/06" (XXIX Encontro - Bonito/MS). Por
conseguinte, se o acusado já tivesse sido condenado por sentença transitada em julgado pela
prática de um crime de roubo, por exemplo, eventual prática do crime de porte de drogas para
consumo pessoal poderia sujeitá-lo ao cumprimento das penas dos incisos li e III do art. 28
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, já que não se trata de reincidente específico no crime do
art. 28 da Lei de Drogas.
Sem embargo desse entendimento, na medida em que o § 4° do art. 28 faz referência
apenas à reincidência, sem fazer qualquer distinção explícita quanto à espécie - se genérica ou
específica-, não é dado ao operador fazer uma interpretação restritiva. Afinal, quando a Lei faz
menção à reincidência específica, sempre o faz de maneira expressa. A propósito, basta atentar
para o quanto disposto no art. 83, inciso V, do CP, que se refere expressamente à reincidência
específica em crimes de natureza hea'ionda e equiparada, ou ao art. 44, parágrafo único, da própria Lei de Drogas, que também faz uso da expressão reincidente específico. Portanto, diante do
silêncio do art. 28, § 4°, o ideal é concluir que a reincidência ali mencionada é genérica. Assim,
se o agente praticar o crime de porte de drogas para consumo pessoal já rendo contra si, naquele
momento, condenação anterior irrecorrível pela prática de qualquer deliro, tal qual disposto nos
arts. 63 e 64 do CP, poderá estar sujeito às penas de prestação de serviços' à comunidade ou de
comparecimento a programas educativos pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. Evidentemente,
caso já tenha expirado o prazo depurador de cinco anos (CP, art. 64, I), não há falar em reincidência, o que significa dizer que as sanções não poderão ultrapassar o limite temporal de 5
(cinco) meses. 39
Conquanto os §§ 3° e 4° do árt. 28 façam menção ao prazo máximo de duração das penas
de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas educativos, nada dispõem acerca da quantidade de horas que devem ser cumpridas pelo acusado diariamente. Face a
omissão legislativa, a solução passa pela aplicação das regras gerais do Código Penal, nos termos
do permissivo do art. 12 do CP. Destarte, aplicando-se subsidiariamente o quanto disposto no
art. 46, § 3°, do CP, tais penas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do acusado.
Portanto, se o agente for condenado a um mês de prestação de serviços à comunidade, deve
cumprir 30 (trinta) horas de tarefas.

13.1. Advertência sobre os efeitos das drogas.
Inovando em relação à sistemática anterior, o art. 28, inciso I, passou a prever, dentre as
penas a serem aplicadas ao porte de drogas para consumo pessoal, a advertência sobre os efeitos
das drogas.
39

Com esse entendimento: MENDm;çA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas:
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006- comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012.
p. 62. Em sentido diverso, concluindo que se trata de reincidência especifica apenas no crime de porte de drogas para consumo pessoal: GOMES . Luiz Flávio. Op. cit. p. 149.
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Não obstante o silêncio do legislador, esta pena deve ser compreendida como uma espécie
de esclarecimento a ser feito pelo magistrado ao agente quanto às consequências maléficas que
o uso de drogas pode causar, não apenas a sua própria saúde, como também à saúde pública.
Esta advertência deve ser feita pelo próprio magistrado, e não através da simples assinatura de
um papel em cartório em um "termo de advertência". Para tanto, incumbe ao juiz determinar
a notificação do acusado para comparecer a uma audiência admonitória. A advertência deve ser
feita de maneira enfática e direta, mas jamais de modo a humilhar o agente. É perfeitamente
possível o uso de recursos como imagens e números com o objetivo de persuadir o agente acerca
dos diversos males causados pelo consumo de drogas, assim como advertência de que, no caso
de reincidência, as sanções de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas ou cursos educativos poderão ser aplicadas pelo d:>bro do prazo normal. De mais a mais,
consoante disposto no Enunciado n° 83 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE),
"ao ser aplicada a pena de advertência, prevista no art. 28, I, da Lei n° 11.343/06, sempre que
possível deverá o juiz se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas"
(XX Encontro - São Paulo/SP).
Como o art. 28 refere-se à advertência sobre os efeiros das drogas como espécie de pena a ser
aplicada ao usuário de drogas, o ato deve ser realizado na presença da defesa técnica, sob pena de
nulidade absoluta. Não há qualquer motivo capaz de justificar a realização da advertência sem
a presença do defensor, cuja presença é importante não apenas para fiscalizar a regularidade do
ato, como também para prestar esclarecimentos a seu cliente acerca das consequências inerentes à reiteração delituosa. De acordo com o Enunciado n° 84 do Fórum Nacional de Juizados
Especiais (FONAJE), "em caso de ausência injustificada do usuário de drogas à audiência de
aplicação da pena de advertência, cabe sua condução ccercitiva" (XX Encontro- São Paulo/SP).

13.2. Prestação de serviços à comunidade.
A Lei de Drogas também prevê a possibilidade de aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade. Esta pena deve ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos ccngêneres, públicos ou privados sem fins
lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de
usuários e dependentes de drogas (Lei n° 11.343, art. 28, §§ 3° e 5°). Como se percebe, a
prioridade recai sobre entidades que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo de
drogas. Na hipótese de não haver semelhante entidade na comarca, é perfeitamente possível que
a medida seja cumprida em qualquer outra, mesmo que não cuide da recuperação usuários e
dependentes de drogas.
Espécie de pena restritiva de direitos (CP, art. 43, IV), essa prestação de serviços à comunidade prevista no art. 28, inciso II, da Lei n° 11.343/06, tem 2 (duas) características que a
diferenciam das demais penas alternativas previstas na lei penal comum, a saber:
a) não substitutividade: as penas restritivas de direito previstas no Código Penal são autônomas e aplicadas em substituição a uma pena privatba de liberdade anteriormente fixada pelo
magistrado. Exemplificando, após condenar um acus;;.do à pena não superior a 4 (quatro) anos
pela prática de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, deverá o magistrado substituir esta pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44
do Código Penal, desde que presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos. Em sentido
diverso, no caso do crime de porte de drogas para consumo pessoal, como sequer há previsão
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legal de pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade já vem cominada diretamente no preceito secundário do art. 28, daí por que desprovida
do caráter substitutivo que geralmente acompanha essa espécie de sanção;
b) não conversibilidade: quando uma pena restritiva de direito aplicada segundo as normas da legislação comum é descumprida de maneira injustificada, dispõe o art. 44, § 4°, do
Código Penal, que tal pena deve ser convertida em pena privativa de liberdade. No caso do
crime de porte de drogas para consumo pessoal, como o objetivo da Lei n° 11.343/06 foi o de
impedir a aplicação de pena privativa de liberdade, o descumprimento injustificado da prestação
de serviços à comunidade jamais poderá resultar na conversão em pena privativa de liberdade,
até mesmo porque não consta do preceito secundário do art. 28 qualquer previsão de pena
privativa de liberdade. De mais a mais, o próprio art. 28, § 6°, já dispõe expressamente que a
recusa injustificada no cumprimento da prestação de serviços à comunidade poderá resultar,
sucessivamente, em admoestação verbal e multa.

13.3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
A última pena a que se refere o art. 28 da Lei de Drogas é a medida educativa de comp-arecimento a programa ou curso educativo. Cuida-se de espécie de pena restritiva de direitos por
força da qual o acusado tem a obrigação de comparecer a determinados programas onde receberá orientação de profissionais de diversas áreas do conhecimento humano.
A despeito do silêncio da Lei de Drogas, parece-nos que o programa não precisa ter como
tema exclusivo os malefícios causados pelo uso de drogas, sob pena de se confundir com a própria pena de advertência sobre os efeitos das drogas. É perfeitamente possível que esses programas estejam relacionados a cursos de especialização profissional, cuja frequência pode contribuir
para uma possível reinserção social do usuário de drogas, já que o exercício de uma atividade
laborativa é importante instrumento de combate à vulnerabilidade decorrente do uso indiscriminado de drogas.

14. MEDIDAS COERCITIVAS DE GARANTIA PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DO ART. 28.
Consoante disposto no art. 28, § 6°, da Lei de Drogas, para garantia do cumprimento das
medidas educativas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos, a que injustificadamente se recuse o agente,
poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente, a admoestação verbal e multa.
Como exposto anteriormente,_a grande novidade introduzida pela Lei n° 11.343/06 em
relação ao crime de porte de drogas para consumo pessoal foi o afastamento da possibilidade
de aplicação da pena privativa de liberdade, que não poderá ser imposta em hipótese alguma.
Portanto, ainda que injustificadamente descumpridas as penas a que se referem os incisos I, II
e III do art. 28, o magistrado não poderá convertê-las em pena privativa de liberdade. Nesse
ponto, o regime de penas criado pela Lei de Drogas diferencia-se daquele previsto no âmbito do
Código Penal. Afinal, na legislação ordinária, a despeito da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o risco de prisão ainda fica pairando sobre a cabeça do condenado como verdadeira espada de Dâmocles, já que, diante do descumprimento injustificado da
restrição imposta, o art. 44, § 4°, do CP, autoriza expressamente a conversão em pena de prisão.
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De modo diverso, a Lei de Drogas não admite a conversão em pena privativa dê,liberdade,
mesmo diante do descumprimento injustificado das penas de admoestação verbal, prestação
de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos. Daí a importância do
art. 28, § 6°, da Lei n° 11.343/06, que prevê instrumentos a serem utilizados pelo magistrado
com o objetivo de coagir o acusado ao cumprimento de tais penas.
Inicialmente, convém destacar que o arr. 28, § 6°, deve ser fnterpretado restritivamente,
pois a lei disse mais do que pretendia. Explica-se: apesar de o dispositivo legal fazer referência
à admoestação verbal e à multa como medidas de garantia para o descumprimento das penas
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 28, não faz sentido a previsão desses instrumentos
coercitivos para o cumprimento da advertência sobre os efeitos das drogas. Ora, se se trata de
espécie de pena aplicada de maneira imediata e instantânea pelo magistrado numa audiência
admonitória, é evidente que tal pena não precisa ser cumprida pelo acusado. Afinal, tal pena se
esvai no exato momento da advertência feita pelo magistrado sem exigir qualquer contraprestação por parte do acusado. Logo, a admoestação verbal e a multa devem ser pensadas como instrumentos coercitivos apenas para as penas que efetivamente demandam um comportamento
por parte do acusado, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e o comparecimento a
programas educativos.
Em relação à natureza jurídica dessas medidas de garantia, parece haver certo consenso na
doutrina no sentido de que não se trata de pena. Afinal, a sanção direta ou primária cominada
ao porte de drogas para consumo pessoal consta dos incisos I, II e III do caput do art. 28 - advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a
programas educativos. Na verdade, essas medidas previstas no § 6° do art. 28 funcionam como
instrumentos acessórios cujo objetivo precípuo é o de assegurar o cumprimento das sanções
principais. Na dicção de Samuel Miranda, "por sua natureza instrumental, aproximam-se das
sanções processuais ou executórias, usualmente cominadas no direito processual com o propósito de garantir o cumprimento de decisões judiciais".40
Firmada a premissa de que a admoestação verbal e a multa não têm natureza jurídica de
pena, funcionando, sim, como instrumentos acessórios que visam compelir o acusado ao cumprimento das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, conclui-se que a aplicação dessas
medidas de garantia não é feita em substituição àquelas penas, mas sim de maneira complementar. Por isso, a aplicação dessas medidas de garantia não tem o condão de eximir o acusado de
cumprir as penas principais.
A admoestação verbal e a multa podem ser utilizadas pelo magistrado em duas hipóteses
distintas: quando as penas do art. 28 forem aplicadas em sede de transação penal ou quando
sua aplicação ocorrer em sede de sentença condenatória. Portanto, se o cumprimento das penas
previstas nos incisos I, li e III do art. 28 tiver sido objeto de transação penal entre o acusado
e o Ministério Público, eventual descumprimento injustificado do acordo não dará ensejo ao
oferecimento de denúncia.
Verificado o descumprimento das sanções de prestação de serviços à comunidade e de
comparecimento a programas educativos, incumbe ao juiz designar uma audiência admonitória,
até mesmo para que o acusado e seu defensor possam apresentar eventual justificativa para o
40
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não cumprimento das penas. Se o juiz constatar que o descumprimento se deu de maneira injustificada, deve, então, aplicar as medidas de garantia previstas no art. 28, § 6° - admoestação
verbal e multa-, sucessivamente. O dispositivo é claro ao afirmar que sua aplicação deve se dar de
maneira sucessiva: primeiro, a admoestação verbal; depois, a multa, que funciona como medida
de ultima ratio. Portanto, não se admite a aplicação da multa de imediato, ou seja, per saltum.
A multa só pode ser aplicada se, a despeito de prévia admoestação verbal, subsistir resistência
por parte do acusado em adimplir o cumprimento das penas anteriormente fixadas. Inviável,
portanto, a aplicação simultânea da admoestação verbal e da multa, pois esta medida pecuniária
só pode ser aplicada se verificada a ineficácia daquela.

14.1. Admoestação verbal.
A admoestação verbal deve ser compreendida como uma espécie de censura feita oralmente
pelo magistrado ao acusado, na qual este deve ser advertido acerca das consequências inerentes
ao descumprimento das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas. Por meio dela, o acusado
será orientado acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 28, § 6°, Il, caso
insista em descumprir as penas ameriormente impostas em virtude da prática do crime de porte
de drogas para consumo pessoal.
A admoestação não se confunde com a advertência sobre os efeitos das drogas, porquanto
dotada de finalidade distinta. Enquanto esta tem como finalidade precípua tão somente alertar
o acusado acerca dos efeitos deletérios inerentes ao uso de drogas, não só à própria saúde do usuário, mas também a toda a coletividade, a admoestação tem como objetivo avisar o acusado que
ele vem descumprindo as penas que lhe foram impostas, estando sujeito, pois, à multa coercitiva
do art. 28, § 6°, li, da Lei de Drogas.
A despeito do silêncio da Lei, que se limita a fazer referência à admoestação verbal, sem,
contudo, disciplinar o procedimento de sua aplicação, há certo consenso na doutrina acerca
da necessidade de designação de, uma audiência admonitória. Em fiel observância ao princípio
da ampla defesa e do contraditório, é obrigatória a presença da defesa técnica e do Ministério
Público.
Na hipótese de o acusado não comparecer à audiência admonitória designada para a admoestação verbal, a despeito de prévia notificação, poder-se-ia pensar na redesignação da audiência,
porém, desta feita, com a determinação para que o acusado fosse objeto de condução coercitiva.
Não pensamos assim. Se o acusado foi notificado para comparecer à audiência admonitória
em virtude de anterior descumprimento das penas previstas no art. 28, e não compareceu, esse
comportamento desidioso revela seu completo desinteresse em se sujeitar às determinações judiciais. Logo, outro caminho não há senão a aplicação imediata da multa coercitiva, nos termos
previstos no art. 29 da Lei de Drogas.
Como será visto na sequência, a ausência injustificada a essa audiência admonitória não
tipifica o crime de desobediência (CP, art. 330), porquanto a própria Lei de Drogas já previu a
possibilidade de aplicação da multa coercitiva, sem fazer qualquer ressalva acerca da responsabilização criminal pelo referido delito. Fosse possível a responsabilização criminal pelo crime de
desobediência, ter-se-ia, por vias transversas, a aplicação de pena privativa de liberdade ao autor
do crime de porte de drogas para consumo pessoal que não comparecesse à audiência admonitória, contrariando a ratio legis da Lei n° 11.343/06, cuja sistemática tem como objetivo precípuo
afastar a possibilidade de aplicação da pena de prisão ao usuário de drogas.
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14.2. Multa coercitiva.
Comprovada a ineficácia da admoestação verbal para as~egurar o cumprimento das penas
de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas educativos, deverá
o juiz aplicar a multa coercitiva a que se refere o art. 28, § 6° inciso II, da Lei de Drogas, cujo
valor deve ser fixado nos termos do art. 29.
Apesar de o art. 29 referir-se à multa coercitiva como espécie de medida educativa, mesma
expressão equivocadamente utilizada no § 6° do art. 28 quando a Lei de Drogas faz menção
às penas dos incisos I, II e III do caput do art. 28, vimos anteriormente que esta multa não tem
natureza de pena, ou seja, não pode ser compreendida como espécie de sanção direta imposta
ao autor do crime de porte de drogas para consumo pessoal. Na verdade, a multa prevista nos
arts. 28, § 6°, II, e 29, ambos da Lei de Drogas, é instrumento coercitivo posto à disposição do
juiz com o objetivo de assegurar o cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas educativos. Como esra multa coercitiva não é utilizada
para reprovar e prevenir a violação ao bem jurídico saúde pública inerente à prática do crime
de porte de drogas para consumo pessoal, funcionando, sim, como mecanismo coercitivo para
assegurar o cumprimento das penas previstas no caputdo art. 28, jamais se poderá atribuir a ela
a natureza de pena.
Nesse contexto, Mendonça e Carvalho observam que "referida multa possui natureza extrapenal, pois sua finalidade é coagir o agente a cumprir a p.::na imposta e não retribuir o fato
ilícito praticado. Não é, portanto, pena. Realmente, somente pode ser caracterizada como pena
uma medida imposta como retribuição ao fato delituoso praticado pelo agente, não podendo se
equiparar a tanto uma medida que se volta à recalcitrância do agente em cumprir a pena imposta
e não ao delito propriamente dito"Y
Nada diz a Lei de Drogas acerca da quantidade de vezes que esta multa coercitiva poderia
ser aplicada. Se considerarmos que esta multa coercitiva não tem natureza penal, funcionando,
na verdade, como instrumento coercitivo utilizado pelo juiz de modo a assegurar o cumprimento das penas previstas no caput do art. 28, é perfeitamente possível que tal medida pecuniária
seja aplicada por diversas vezes, desde que demonstrada a renitência do agente em cumprir as
penas, a despeito de prévia admoestação verbal e multa. Evidentemente, à medida que houver o
acúmulo de multas e, consequentemente, o aumento do montante devido pelo agente, é possível
que o agente se sinta um pouco mais compelido a cumprir a sanção principal. De todo modo, a
fim de se evitar a imposição de uma sanção indeterminada, impõe-se a fixação de um limite máximo para a reiteração desta multa, qual seja, o montante máximo previsto no art. 29 da Lei de
Drogas: cem dias-multa com o valor máximo de até três vezes o valor do maior salário mínimo.
Na eventualidade de não haver o pagamento desta multa coercitiva, jamais será possível
sua conversão em pena privativa de liberdade. Como se trata de uma sanção de natureza extraprocessual, fosse possível a prisão do condenado inadimp~ente, ter-se-ia evidente prisão civil
41
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Op. cit. p. 79. Segundo os autores, se o descumprimento das penas restritivas não caracteriza o crime de desobediência, a multa coercitiva, que visa dissuadir o agente da ideia de não cumprir a pena, não tem caráter penal.
Outro argumento apontado pelos autores no sentido de que esta nulta não tem natureza penal diz respeito
ao momento de sua aplicação. Como esta multa sequer consta da sentença condenatória, já que sua aplicação
ocorre por meio de decisão proferida em incidente da execução, seria inconcebível emprestar a ela a natureza
de pena, a não ser que se admita que uma pena possa ser imposta d Jrante o curso da execução penal, o que, à
evidência, viria de encontro ao prindpio segundo o qual não há pena sem o devido processo legal.
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por dívida, o que atenta contra a própria Constituição Federal, que só autoriza esta espécie de
prisão nos casos do devedor de alimentos e do depositário infiel (CF, art. 5°, LXVII)Y De mais
a mais, se nem mesmo a pena de multa não paga pode ser convertida em prisão (CP, art. 51, com
redação dada pela Lei n° 9.268/96), o que dizer, então, quanto à multa extrapenal prevista no
art. 28, § 6°, 11, da Lei de Drogas?
Destarte, verificando-se o inadimplemento da multa coercitiva prevista na Lei n° 11.343/06,
como esta multa é aplicada no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, sua execução deve se
dar à luz dos arts. 84 e 85 da Lei n° 9.099/95. Portanto, a pena de multa deve ser cumprida
mediante pagamento na Secretaria do próprio Juizado Especial Criminal. Caso não seja efetuado o pagamemo da multa, deverá a Procuradoria Fiscal proceder à execução da pena de multa,
nos termos da nova redação do art. 51 do Código Penal. Nessa esteira, aliás, decidiu-se no VII
Encomro nacional de Coordenadores de Juizados Especiais que "a multa decorrente de sentença
deve ser executada pela Fazenda Nacional" (Enunciado n° 15). 43
Por fim, se considerarmos que a multa coercitiva prevista no art. 28, § 6°, li, da Lei de
Drogas, não tem natureza penal, é certo dizer que, na hipótese de morte do agente, é perfeitamente possível que o montante devido seja cobrado dos sucessores do de cujus. À evidência, o
herdeiro não poderá responder por encargos superiores às forças da herança, tal qual disposto
no art. 1.792 do Código Civil. Nesse caso, não se pode objetar que a transmissão da cobrança
da multa coercitiva aos herdeiros implique em violação ao princípio da intranscedência da pena,
já que a medida pecuniária sob comento tem natureza exrrapenal.

14.3. Não tipificação do crime de desobediência.
O descumprimento injustificado das penas previstas nos incisos I, 11 e III do caput do
art. 28 não caracteriza o crime de desobediência (CP, art. 330). Isso porque a própria Lei de
Drogas já prevê em seu art. 28, § 6°, as consequências decorrentes do descumprimento de
tais penas - admoestação verbal e multa, a serem aplicadas de maneira sucessiva -, sem fazer
qualquer ressalva expressa quanto à possibilidade de responsabilização criminal pelo delito de
desobediência, como o faz, por exemplo, o art. 219 do CPP ao tratar da testemunha faltosa,
em relação à qual há previsão expressa quanto à aplicação de multa, pagamento das custas da
diligência, sem prejuízo do processo criminal por desobediência. Ora, quando a lei extrapenal não
traz previsão expressa acerca da possibilidade de cumulação do crime de desobediência com
outras sanções extrapenais, como ocorre na hipótese do art. 28, § 6°, da Lei de Drogas, é firme
o entendimemo jurisprudencial no sentido da impossibilidade de tipificação do referido delito. 44
42

De se lembrar que, em virtude de a Convenção Americana sobre Direitos Humanos admitir exclusivamente a
prisão civil do devedor de alimentos (Dec. 678/92, art. 72, § 7º). o próprio Supremo Tribunal Federal passou a
considerar incabível a prisão do depositário infiel. A propósito, eis o teor da súmula vinculante nº 25: "É ilícita a
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito".

43

Para o STJ, se o acusado não paga a multa aplicada em virtude de transação penal, esta deve ser cobrada
em execução penal, nos moldes do art. 51 do CP, não sendo admissível o oferecimento de denúncia: STJ, Sª
Turma, REsp 612.411/PR, Rei. Min. Felix Fischer, DJ 30/08/2004 p. 328. E ainda, concluindo que a nova redação do art. 51 do CP afastou a legitimidade do MP para promover a execução de pena de multa imposta em
decorrência de processo criminal: STJ, 6ª Turma, AgRg no R~sp 1.027.204/MG, Rei. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe 18/08/2008.

44

STJ, 6ª Turma, RHC 15.596/SP, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/12/2004, DJ 28/02/2005.
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De mais a mais, se a própria sistemática da Lei de Drogas afastou a possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade ao crime de porte de drogas para consumo pessoal, seria
um enorme contrassenso se se admitisse que o descumprimento das penas do art. 28 pode vir
a tipificar um crime sujeito à pena privativa de liberdade. Dito de outro modo: se nem mesmo
a sanção principal para o crime de porte de drogas para consumo pessoal pode ser privativa de
liberdade, como se admitir que o descumprimento das penas do caput do art. 28 possa, por vias
transversas, dar ensejo à prisão do acusado pela prática do crime de desobediência? 45
A propósito, convém destacar que, ao longo da tramitação do Projeto de Lei que deu origem à Lei n° 11.343/06, a possibilidade de punição pelo crime de desobediência chegou a ser
introduzida no texto do art. 28: " § 10. O descumprimento das medidas impostas com fundamento no § 7° deste artigo sujeitará o agente :1s penas previstas no art. 330 do Decreto-Lei
n° 2. 848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". No ema mo, sob o argumento de que a
aplicação de pena privativa de liberdade em virtude da configuração do crime de desobediência
acabaria por subverter o espírito da Lei n° 11.343/06 em relação ao crime de porte de drogas
para consumo pessoal, tal proposta foi rechaçada pelo Senado Federal. Isso confirma o entendimento de que o descumprimento das penas previstas no caput do art. 28 autoriza tão somente a
incidência da admoestação verbal e da multa, sucessivamente, mas jamais a tipificação do crime
de desobediência. 46

15. TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO COMPULSÓRIO.
O art. 28 da Lei de Drogas não contempla o tratamento especializado como sanção compulsória a ser aplicada ao usuário de drogas. Na verdade, após fazer menção às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos, o art. 28, § 7°, da Lei n° 11.343/06, limita-se a dispor que o juiz determinará
ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde,
preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.
Como se percebe, esse tratamento deve ser oferecido ao infrator, jamais imposto de maneira coercitiva. Afinal, é sabido que o êxito desses tratamentos depende sobremaneira da aquiescência do próprio dependente, que deve não só reconhecer a dependência química como também voluntariamente querer se sujeitar ao tratamento. Portanto, se o dependeme não quiser
se sujeitar a esse tratamento, não estará sujeito a qualquer espécie de sanção. Esse tratamento
voluntário e gratuito, a ser oferecido apenas para o usuário-dependente, e não para o usuário
45

Nesse sentido: NUCCI. Op. cit. Vai. I. p. 241.

46

De acordo com o relatório do Parecer 847, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, publicado
no Diário do Senado Federal em 6 de julho de 2006, "na tradição processualística brasileira, civil ou penal, o
descumprimento de sentenças condenatórias ou executivas pode gerar medidas coercitivas como a prisão e a
busca e apreensão, mas tal descumprimento nunca foi considerado um crime autônomo. Receamos seja criado
um perigoso precedente legal, de modo que, no futuro, todo aquele que, por qualquer razão, deixar de cumprir
uma condenação penal poderá ser responsabilizado pelo crime de desobediência. No limite, um único fato (tra·
zer consigo drogas para consumo pessoal) seria objeto de dupla incriminação, ferindo o prirídpio do non bis in
idem. Ademais, não podemos supor que o crime de desobediência compensaria a incriminação por porte ilegal.
Surgiriam, então, dois resultados indesejáveis: primeiro, a condenação por porte ilegal de drogas continuaria
impune; segundo, a verificação do crime de desobediência exigiria a realização de um novo processo penal,
submetendo, pois, o usuário a um duplo processo de responsabilização criminal, ou, em outras palavras, a um

duplo processo de estigmatização".
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eventual, faz parte da denominada política de redução de danos,47 por meio da qual se tenta
evitar que o dependente de droga cause maiores danos para terceiros ou para ele mesmo. Perceba-se que o tratamento é medida especial e não deve ser aplicado de maneira indiscriminada
a todo e qualquer usuário de drogas, já 1ue nem todo usuário se transforma em dependente. A
prioridade deve ser o tratamento ambulatorial, que não demanda a internação do dependente,
ou seja, basta o comparecimento ao local indicado nos dias assinalados.

16. QUESTÕES DIVERSAS.
16.1. Possibilidade de utilização do habeas corpus.
Firmada a premissa de que não é :n.ais possível a imposição de pena privativa de liberdade para o autor do crime de porte de drogas para consumo pessoal, nem mesmo se houver o
descumprimento das penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à
comunidade e comparecimento a prog:amas educativos, já que a própria Lei de Drogas prevê
os instrumentos coercitivos a serem utilizados r.essa hipótese- admoestação verbal e multa-,
discute-se acerca da possibilidade de utilização do remédio heroico do habeas corpus para a impugnação de eventuais decisões judicia~s relacionadas ao crime do art. 28.
Como é sabido, o habeas corpu; é espécie de ação autônoma de impugnação vocacionada
exclusivamente à tutela da liberda:ie de locomoção. Portanto, o remédio heroico não pode ser
utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o
direito-fim não se identifica com a própria liberdade de locomoção física. Assim, não havendo
risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja utilização pressupõe a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao
direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Descarte, caso a pretensão do impetrante não esteja
relacionada à tutela da liberdade de locomoção, faltará interesse de agir por inadequação do
pedido, acarretando o não conhe~imento do haheas corpus.

É o que ocorre, por exemplo, com persecuções penais referentes a infrações penais às quais
seja cominada exclusivamente a pena de multa. Isso porque o não pagamento de multa não mais
autoriza a conversão em pena privativa de liberdade (CP, art. 51, com redação determinada pela
Lei n° 9.268/96). Logo, na medida err. que não é possível a conversão em prisão, não há risco à
liberdade de locomoção, revelando-se inadequada a utilização do writ of habeas corpus. A propósito, diz a súmula n° 693 do STF q·.1e "não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a
pena de multa, ou relativo a procc:sso -~m curso por infração penal a que a pena pecuniária seja
a única cominada".
Considerando-se que, com o advento da Lei n° 11.343/06, deixou de ser possível a aplicação
de pena privativa de liberdade ac crioe de porte de drogas para consumo pessoal, sequer por
conversão, forçoso é concluir que ever.tual persecução penal instaurada em relação a este delito
não terá o condão de expor a liberdade ambulatorial do agente a risco de ameaça. Por conseguinte, nos mesmos moldes que um processo penal referente à infração penal à qual seja cominada
47

Segundo Luiz Flávio Gomes (op. cit p. 107), em oposição à política norte-americana que prega a abstinência e a
tolerância zero, o modelo adotado na Europa de redução dos danos causados aos usuários e terceiros (entrega
de seringas, demarcação de locais adequados par;; consumo, controle do consumo, assistência médica, etc.),
seria o correto enfoque para o problema do uso de drogas. Tal modelo propugna pela descriminalização gradual
das drogas assim como por uma política de control;; e educacional.
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exclusivamente pena de multa, não se admite a utilização do habeas corpus para impugnar eventual
decisão que impuser as penas previstas no art. 28, o que, no entanto, não impede a utilização do
mandado de segurança quando estivermos diante de ilegalidades ou abuso de poder. 48

16.2. Crime militar de porte de drogas para consumo pessoal (CPM, art. 290)
e impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
O Código Penal Militar possui tipo penal específico acerca do tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, se acaso tais condutas forem praticadas em lugar
sujeito à administração militar. Tal crime está previsto no art. 290 do CPM - "Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar c·u entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" -, sendo a ele cominada uma pena de reclusão de até 5 (cinco) anos. 49
A redação do crime do art. 290 do CPM diferencia-se dos crimes previstos na Lei de
Drogas. Isso porque, em relação a estes, os arts. 1° e 66 da Lei n° 11.343/06 dispõem que a
substância entorpecente deve estar especificada em lei. De seu turno, para a caracterização do
crime militar, basta que o cidadão traga consigo substância e~1torpeceme ou que determine dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar. Logo, se um militar for preso
em flagrante no interior de estabelecimento sujeito à administração castrense, sem apresentar
capacidade de autodeterminação, inalando substância que, conforme perícia, comeria tolueno,
solvente orgânico volátil, principal componente da cola de sapateiro, deve ser observada a regência especial da matéria à luz do art. 290 do CPM, que não requer, para sua tipificação, que
a substância entorpecente seja assim declarada por portaria da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.50
Quando a Lei n° 11.343/06 entrou em vigor, houve forte questionamento acerca da derrogação (ou não) desse crime impropriamente militar do art. 290 do CPM. À época, houve quem
dissesse que o preceito constante do art. 28 da Lei de Drogas também seria aplicável ao militar
que fosse flagrado trazendo consigo substância entorpecente para consumo pessoal, ainda que
em lugar sujeito à administração militar. Sob a ótica do princípio da isonomia, parte da doutrina sustentava que não havia fundamento razoável capaz de su;eitar o militar usuário de drogas
a uma pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos em virtude da prática do crime militar do
48

Na mesma linha: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nº
11.343, de 23 de agasta de 2006- comentada artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 86.
Apesar de o tema ainda não ter sido enfrentado diretamente pelo Supremo, há precedentes do STF admitindo
a impetração de habeas corpus em relação ao crime de por:e ou cultivo de drogas para consumo pessoal.
Nesse sentido, determinando o trancamento de processo em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento no princfpio da insignificância: STF, 1ª Turma, HC 110.475/SC, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 14/02/2012,
DJe 054 14/03/2012.

49

Ao contrário do que ocorre no Código Penal comum, em que c~nstam do preceito secundário as penas mínima
e máxima, é muito comum que o CPM faça menção apenas à pena má<ima cominada, a exemplo do que ocorre
no art. 290 do CPM, que faz menção à pena de reclusão, até 5 I cinco) anos, sem dispor quanto ao mínimo legal.
Nesses casos, aplica-se o disposto no art. 58 do CPM: "O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo
de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos".

50

Com esse entendimento: STF, 1ª Turma, RHC 98.323/MG, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 06/03/2012,
DJe 59 21/03/2012.
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art. 290 do CPM, enquanto o art. 28 da Lei de Drogas sequer trazia previsão de pena privativa
de liberdade. Outro argumento utilizado era o de que o art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06,
teria revogado tacitamente o crime militar do art. 290 do CPM. Explica-se: como a Lei de
Drogas inseriu uma causa de aumento de pena para a hipótese dos crimes dos arts. 33 a 37
serem cometidos nas dependências ou imediações de unidades militares, este dispositivo teria
derrogado o crime militar do art. 290 do CPM, que faz menção ao tráfico e ao porte cometidos
em lugar sujeito à administração militar.
Sempre nos pareceu que o crime militar do arr. 290 do CPM não teria sido derrogado pela
Lei de Drogas, por se tratar de norma especial em relação aos crimes comuns constantes da referida Lei. Logo, se o crime militar do art. 290 do CPM é o regramento específico do tema para
os militares, o princípio da especialidade impede a incidência do arr. 28 da Lei n° 11.343/06 em
relação aos crimes de porte de drogas para consumo pessoal cometidos em lugar sujeito à administração militar. Daí ter concluído o Supremo não ser possível querer mesclar o regime comum
e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles, sob pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatÍvel com o princípio da especialidade das leis. 51
Ainda em relação ao crime do art. 290 do Código Penal Militar, é oportuno destacar que,
nesse caso, não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância. Ora, o bem jurídico
penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar flagrado
com determinada quantidade de substância entorpecente, abrangendo também a tutela da regularidade das instituições militares. Em síntese, a posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não deve ser analisada tão somente à luz da quantidade ou do tipo de droga apreendida. Na verdade, o problema diz respeito à qualidade da relação jurídica entre o portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele faz parte no instante em que flagrado
com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar, ou seja, a tipologia da relação
jurídica em ambiente militar é incompatível com a figura da insignificância penal em relação
aos crimes de porte de drogas para consumo pessoal, notadamente por estarmos diante de instituições que se definem pelo uso permanente de armamentos. Nesse contexto, como se pronunciou o Supremo, "o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam". 52
Outrossim, na medida em que condutas com lesividade absolutamente distintas como o
porte de drogas para consumo pessoal e o tráfico de drogas praticados por militares em lugar
sujeito à administração militar forani. absurdamente inseridas pelo legislador do Código Penal
Militar em um mesmo tipo penal - art. 290 -, sujeitos, pois, à pena de reclusão, de 1 (um) a 5
(cinco) anos, incumbe ao Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) fixar a pena de acordo
com a gravidade da conduta delituosa. Portanto, até mesmo como forma de se respeitar o princípio da proporcionalidade, eventual crime militai de porte de drogas para consumo pessoal
deve ser sancionado com a pena mínima, ao passo que o tráfico de drogas há de ser punido de
maneira mais gravosa.
51

STF, Pleno, HC 103.684/DF, Rei. Min. Ayres Britto, j. 21/10/2010, DJe 70 12/04/2011.

52

No sentido de que o art. 290 do CPM não foi der,ogado pela lei nº 11.343/06, sendo inadmissivel a aplicação do princípio da insignificância em relação ao referido crime militar: STF, 2~ Turma, HC 107.688/DF, Rei.
Min. Ayres Britto, j. 07/06/2011, DJe 239 16/12/2011. E ainda: STF, 2! Turma, HC 107.469/PR, Rei. Min. Ayres
Britto, j. 12/04/2011, DJe 190 03/10/2011; STF, 2! furma, HC 107.096/PR, Rei. Min. Ayres Britto, j. 29/03/2011,
DJe 165 26/08/20101; STF, Pleno, HC 94.685/CE, Rei. Min. Ellen Gracie, j. 11/11/2010, DJe 69 11/04/2011.
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Art. 29. Na imposição da medida eduéativa a que se refere o inciso 11 do § 6! do art. 28, o juiz,
atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade
econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário mínimo.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o§ 6! do art. 28
serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

17. VALOR DA MULTA COERCITIVA.
O art. 29 da Lei de Drogas estabelece um procedimento bifásico para fixação da multa
coercitiva prevista no art. 28, § 6°, inciso li, a saber:
1) Número de dias-multa: atento à reprovabilidade da conduta, o juiz deve fixar o número
de dias-multa em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem). À primeira vista, como o art. 29 faz referência à reprovabilidade da conduta, fica a impressão de que
o número de dias-multa seria fixado pelo juiz levando-se em consideração o crime de porte de
drogas para consumo pessoal praticado pelo agente. No entanto, não se pode perder de vista
que a multa prevista no art. 28, § 6°, li, não tem natureza jurídica de pena, funcionando como
instrumento de coerção a ser utilizado pelo juiz de modo a assegurar o cumprimento das penas
do caput do art. 28. Logo, a conduta a que se refere o art. 29 não guarda relação com o crime
de porte de drogas para consumo pessoal, mas sim com a recalcitrância do acusado no cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas
educativos. Em outras palavras, nesse momento, pouco interessa o desvaler da conduta de porte
de drogas para consumo pessoal, que já fora sopesado pelo juiz ao fixar as penas previstas no
caput do art. 28. Para a fixação do número de dias-multa, a reprovabilidade da conduta a que se
refere o art. 29 diz respeito ao grau de menosprezo e de rebeldia revelado pelo agente por ocasião
do descumprimento das penas anteriormente impostas;

2) Valor do dia-multa: segundo a capacidade econômica do agente, o valor do dia-multa
deve ser fixado pelo juiz entre um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário mínimo.
Como esta multa coercitiva não tem natureza jurídica de pena, o valor do salário mínimo é aquele
vigente à época da decisão, e não do tempo do fato delituoso, como se dá em relação à multa penal.
Os valores obtidos com as multas serão créditos à conta do Fundo Nacional Antidrogas,
tal qual disposto no art. 29, parágrafo único, da Lei n° 11.343/06. Nesse ponto, a sistemática
adotada pela Lei de Drogas diferencia-se daquela constante do Código Penal (art. 49), na qual
as multas compõem o acervo do Fundo Penitenciário.
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocan:te à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

18. PRESCRIÇÃO.
Com a prática da infração penal, o ius puniendi automaticamente se concretiza, e a partir
de então o Estado tem o poder-dever de punir o autor do fato típico, ilícito e culpável. butrora
abstrata e dirigida contra todos os indivíduos, a pretensão punitiva transforma-se em concreta,
visando uma pessoa determinada. Ocorre que esse direito de punir é limitado, e não pode se
arrastar eternamente ao longo dos anos. Incumbe ao Estado, portanto, aplicar a sanção penal
dentro de um lapso temporal determinado, sob pena de sua inércia ter o condão de causar
728

LEI N° 11.343/06- TRÁFICO DE DROGAS

Art. 30

a extinção da punibilidade. Surge, er,;:ão, a prescrição, a ser compreendida como a perda da
pretensão punitiva ou da pretensão executória em virtude da inércia do Estado, provocando a
extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
Pelo menos em regra (CP, art. 109), o cálculo da prescrição é feito de acordo com o quantum de pena privativa de liberdade. Como o art. 28 da Lei de Drogas deixou de cominar pena
de prisão ao porte de drogas para consumo pessoal, era necessário que o próprio legislador
estabelecesse a forma de cálculo da prescrição desse delito. Daí a importância do art. 30 da Lei
no 11.343/06, que prevê que a impos~'~ão e a execução das penas prescrevem em 2 (dois) anos.
Como o dispositivo faz referência à prescrição em 2 (dois) anos da imposição e execução das penas, depreende-se que este prazo presc:icional vale tanto para a prescrição da pretensão punitiva
(imposição), como também para a pre.;crição da pretensão executória (execução).
Até o advento da Lei n° 12.234/lO, o menor lapso prescricional previsto no Código Penal
era o de 2 (dois) anos, aplicável se o máximo da pena privativa de liberdade fosse inferior a 1
(um) ano (antiga redação do art. 109, VI, do CP). Com a vigência da Lei n° 12.234/10, este
dispositivo foi alterado, fixando-se o prazo de 3 (três) anos. Sem embargo das mudanças produzidas no âmbito do Código Penal, como o art. 30 da Lei de Drogas é norma especial (lex
specialis derogat lex generalis) em relação ao art. 109, inciso VI, do Código Penal, pensamos que
não houve qualquer alteração do prazo prescricional previsto para o crime de porte de drogas
para consumo pessoal, que continua sendo de 2 (dois) anos.
O art. 30 da Lei de Drogas causa certa estranheza, todavia, quando dispõe, em sua parte
final, que deve ser observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes
do Código Penal. Ora, o art. 107 do Código Penal não trata das causas interruptivas da prescrição, mas sim das diversas causas extintivas da punibilidade previstas no nosso ordenamento
jurídico (v.g., morte do agente, prescrição, decadência, perempção, etc.). Na verdade, as causas
interruptivas da prescrição estão list::~das no art. 117 do Código Penal.
Diante da falta de técnica do kgislador, grande parte da doutrina prefere entender que o
dispositivo deve ser objeto de interp::-etação extensiva, porquanto disse menos do que pretendia.
Portanto, à exceção do prazo prescricional de 02 (dois) anos, que foi tratado de forma diversa,
ao crime de porte de drogas para consumo pessoal devem ser aplicadas todas as disposições
constantes do Código Penal acerca da prescrição, como, por exemplo, o termo inicial da prescrição (CP, arts. 111 e 112), as causas de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), as causas
suspensivas da prescrição), e não apenas as causas interruptivas da prescrição, mormente porque
o art. 30 da Lei de Drogas determina a aplicação dos arts. 107 e seguintes do Código Penal. Dito
de.outro modo, quisesse o legislador referir-se apenas às causas interruptivas da prescrição, teria
se referido tão somente ao art. 117 do Código Penal, e não aos arts. 107 e seguintes do CP.
Dessa forma, é certo dizer qu~ a prescrição da pretensão punitiva abstrata do crime de
porte de drogas para consumo pessoal começa a fluir a partir do momento em que o crime
estiver consumado, nos termos do art. 111, I, do CP. Na mesma linha, em se tratando de
acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, o prazo prescricional de 2
(dois) anos deve ser reduzido de m~tade, ex vi do art. 115 do Código Penal. De mais a mais,
não há falar em prescrição da pretensão executória se o agente condenado pelo delito de porte
de drogas para consumo pessoal estiver cumprindo pena por outro crime, em regime que
não permita o cumprimento das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, nos termos do
art. 116, parágrafo único, do CP.
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TITULO IV
DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO TRÁFICO ILICITO DE DROGAS
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter,
transportar; expor, oferecer, vender, comprar, t.rocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas
ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

19. LICENÇA PRÉVIA PARA A PRODUÇÃO DE DROGAS.
Face a proibição genérica do art. 2° da Lei de Drogas, toda e qualquer atividade relativa à
circulação de drogas e ao plantio, cultura, colheita ou exploração de vegetais e substratos dos
quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, geralmente para fins científicos ou medicinais,
pressupõe prévia autorização da autoridade competente. Portanto, para que se possa produzir,
extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor: oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para
qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparacão, é indispensável a concessão
de licença prévia da autoridade competente. A rigor, esta autorização deve ser concedida antecipadamente, daí por que não é possível que a licença seja concedida após a prática do ato, como
espécie de ratificação de conduta anteriormente praticada. Essa autorização é disciplinada, atualmente, pela Portaria SVS/MS 344/1998.
Esta licença prévia·da autoridade competente para toda e qualquer atividade relacionada
a drogas ou substâncias precursoras funciona como verdadeiro elemento normativo dos tipos
penais previstos na Lei de Drogas. Basta atentar, por exemplo, ao crime do art. 33, caput, que faz
referência ao tráfico de drogas praticado sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Apesar de a expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar constituir fator vinculado à ilicitude, foi inserida nos diversos crimes da Lei de
Drogas como verdadeira elementar do tipo penal. Logo, uma vez não preenchida esta elementar,
o fato se torna atípico. Além disso, eventual erro quanto à presença dessa elementar caracteriza
hipótese de erro de tipo, c não de proibição, porquanto incidente sobre elemento constitutivo do
tipo legal do crime, nos termos do art. 20, caput, do Código Penal.
Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto
de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas
neêessárias para a preservação da prova. (Redação dada pela Lei nQ 12.961, de 2014)
§ 12 Revogado pela Lei nQ 12.961, de 2014.
§ 22 Revogado pela Lei nQ 12.961, de 2014.
§ 32 Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das

cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto nQ 2.661, de 8 de julho
de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgãc próprio do Sistema Nacional do
Meio Ambiente- Sisnama.
§ 4Q As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no
art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.
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20. DESTRUIÇÃO IMEDIATA DE PLANTAÇÕES ILÍCITAS E (DES) NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Estranhamente, em sua redação original, o art. 32, e seus parágrafos, da Lei de Drogas,
versavam sobre três temas distintos, o que acabava por causar certa controvérsia. O art. 32,
caput, e seu § 3°, cuidavam da destruição imediata de plantações ilícitas; os §§ 1° e 2° do art. 32
versavam sobre a destruição das drogas apreendidas; por fim, o § 4° do art. 32 tratava da expropriação das glebas cultivadas com plantações ilícitas.
Com o objetivo de apartar o procedimemo referente à destruição das plantações ilícitas
daquele atinente à incineração das drogas apreendidas, o art. 6° da Lei n° 12.961114 revogou
expressamente os §§ 1° e 2° do art. 32 da Lei n° 11.343/06. Com isso, a destruição das plantações ilícitas permanece regulada exclusivamente pelo art. 32, caput, e § 3°; a destruição das
drogas apreendidas será disciplinada, doravante, apenas pelos §§ 3°, 4° e 5° do art. 50, e pelo
arr. 50-A, ambos da Lei de Drogas, com redação determinada pela Lei n° 12.961114; subsiste a
previsão legal expressa de expropriação das glebas cultivadas com plantações ilícitas no art. 32,
§ 4°, da Lei n° 11.343/06.
Em sua redação original, nada dizia a Lei de Drogas- pelo menos expressamente- acerca
da necessidade de prévia autorização judicial para a destruição das plantações ilícitas. De fato, a
antiga redação do art. 32, caput, da Lei n° 11.343/06, fazia menção apenas à destruição imediata das plantações ilícitas pelas autoridades de polícia judiciária, sem fazer qualquer referência à
necessidade de prévia determinação judicial. Por isso, de um lado, parte da doutrina sustentava
que a destruição das plantações ilícitas poderia ser levada adiante pelo Delegado de Polícia independentemente de prévia aurorização judicial.53 Outros, no entanto, advogavam que a prévia
autorização judicial era condição sine qua non para a destruição das plantações ilícitas. 54
Com o advento da Lei n° 12.961/14, parece não haver mais controvérsias acerca do assunto.
Doravante, a imediata destruição das plantações ilícitas passa a depender de prévia autorização
judicial. Conquanto a Lei no 12.961114 não tenha disposto explicitamente acerca da matéria,
alterando, por exemplo, o capta do art. 32 da Lei de Drogas, para fazer menção expressa à necessidade de prévia autorização judicial, interpretação sistemática- e conforme à Constituição
- das mudanças produzidas pelo advento da referida Lei autoriza a conclusão nesse sentido.
Inicialmente, é importante perceber que a nova redação conferida ao caput do art. 32 da Lei
de Drogas prevê expressamente que a destruição imediata das plantações ilícitas deve ser executada pelo Delegado de Polícia nafórma do art. 50-A. Este, por sua vez, dispõe que a destruição de
drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se, no que couber, o procedimento dos§§ Jo a 5° do art. 50. E é
exatamente o art. 50, § 3°, da Lei de Drogas, que dispõe que a destruição das drogas apreendidas
53

Antes da vigência da Lei nº 12.961/14, era nesse sentido a lição de Renato Marcão: Lei 11.343, de 23 de novembro de 2006: nova Lei de Drogas. 6' ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 128. Também nos posicionamos
nesse sentido na 2• edição da obra Legislação Criminal Especial Comentada (Salvador: Ed. Juspodivm, 2014,
p. 718).

54

Mesmo antes da vigência da Lei nº 12.961/14, Luiz Flávio Gomes (Lei de Drogas comentada: artigo por artigo. s•
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 160) já sustentava que a destruição das plantações ilícitas
deveria ser precedida de prévia autorização judicial, ouvindo-se não apenas o Ministério Público, mas também
a defesa, em fiel observância ao contraditório e à ampla defesa.
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deve ser determinada pela autoridade judiciária competente. Logo, sujeita que está a destruição
das plantações ilícitas ao quanto disposto no art. 50-A e, consequentemente, ao procedimento dos
§§ 3° a 5° do art. 50, não restam dúvidas quanto à necessidade de prévia determinação judicial.
Por mais que se queira objetar que a Polícia Judiciária não dispõe de aparato humano e
material para a preservação do local, quase sempre em locais inóspitos, de difícil acesso e de
oneroso deslocamento, daí não se pode permitir que uma autoridade administrativa leve adiante a destruição da propriedade de alguém - ainda que ilícita- sem prévia autorização judicial,
notadamente se considerarmos que, em hipóteses raríssimas (arts. 2° e 31), a própria Lei de
Drogas dispõe quanto à possibilidade de haver autorização para o cultivo de plantas destinadas à produção de substâncias entorpecentes. De se concluir, portanto, que essa exigência de
determinação judicial prévia para fins de destruição das plantações ilícitas vem ao encontro do
devido processo legal (CF, art. 5°, LIV), evitando que alguém seja privado de seus bens sem a
observância do devido processo legal.
Uma vez obtida a autorização judicial, o Delegado de Polícia (Civil ou Federal) deve adotar precauções de modo a comprovar a materialidade dos crimes. Por isso, antes da destruição
das plantações ilícitas, há de ser recolhida quantidade suficiente para exame pericial (laudo de
constatação e exame químico-toxicológico), que irá atestar a toxicidade da substância apreendida (materialidade delitiva), sendo lavrado, ademais, um auto de levantamento das condições
encontradas com a delimitação do local, diligência de fundamental relevância para auxiliar o
Ministério Público e o Juiz para fins de distinguir um simples plantio doméstico para consumo
pessoal daquele exercido com fins de mercancia.
Na hipótese de a autoridade de polícia judiciária utilizar a queimada para a destruição das plantações ilícitas, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, dispõe o art. 32, § 3°, da
Lei de Drogas, que deve ser observado o disposto no Decreto n° 2.661198, que dispõe sobre normas
de precaução relativas ao emprego de fogo em práticas agropastoris e florestais, no que couber, sendo
desnecessária, todavia, prévia autorização do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA (Decreto n° 2.661198, art. 3°). Com o advento do novo Código Florestal, a proibição
do uso de fogo e o controle de incêndios passou a constar dos arts. 38 a 40 da Lei n° 12.651112.

21. EXPROPRIAÇÃO DE GLEBAS CULTIVADAS COM PLANTAÇÕES
ILÍCITAS.
Consoante disposto no art. 243, caput, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 81/2014, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho
escravo na forma da lei serão expropriados e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5°. Além de indicar a destinação das
propriedades expropriadas - reforma agrária e programas de habitação popular -, a Constituição Federal deixa claro que a medida será executada sem qualquer indenização ao proprietário.
O procedimento da expropriação das propriedades cultivadas com plantações ilícitas está
regulamentado pela Lei n° 8.257/91. A despeito de não haver menção expressa na Constituição
Federal acerca do assunto, a competência privativa para propor a ação expropriatória é privativa
da União, sendo lícito, todavia, que a atribuição seja delegada a pessoa de sua administração
732

LEI N° 11.343/06- TRÁFICO DE DROGAS

Art. 32

indireta.55 Consoante disposto no art. 4° desta Lei, as glebas sujeitas à expropriação são aquelas possuídas a qualquer tÍtulo. Além de prever um procedimento extremamente célere, a Lei
n° 8.257/91 também dispõe que, transitada em julgado a sentença expropriatória, na hipótese
de à propriedade expropriada não ser dada a destinação a que se refere a Constituição Federal
em até 120 (cento e vinte) dias, o imóvel será incorporado ao patrimônio da União, ficando
reservada, todavia, até que sobrevenham as condições necessárias àquela utilização. Quanto
ao procedimento em si, consta do art. 17 da Lei n° 8.257/91 que a expropriação sob comento
prevalecerá sobre direitos reais de garantia, não se admitindo embargos de terceiro fundados em
divida hipotecária, anticrética ou pignoratícia.
Apesar de não haver consenso na doutrina acerca do assunto, há precedentes do STJ no
sentido de que a responsabilidade do proprietário de terras usadas para o plantio de espécies psicotrópicas é objetiva. Por consequência, é irrelevante a existência (ou não) de culpa na utilização
criminosa. se.
Muito se discute quanto à extensão da expropriação-sanção na hipótese de a cultura ilegal
ser localizada em apenas parte da propriedade, vale dizer, se a medida deve recair apenas sobre a
parte do imóvel efetivamente utilizada para o cultivo de plantas psicotrópicas ou se deve abranger
o imóvel inteiro. Na visão do Supremo, quando a Constituição faz uso da expressão "gleba"- propriedade, após a Emenda Constitucional n. 81 de 2014 -, refere-se à propriedade na qual sejam
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Portanto, a expropriação deve recair sobre as
glebas no seu todo, e não apenas sobre as áreas de cultivo das plantas psicotrópicas, sem que se
possa objetar eventual violação aos princípios da proporcionalidade e do .devido processo legal.
Por isso, em caso concreto apreciado pela Suprema Corte, reputou-se indevida a expropriação de
apenas 150 m2 de terra rural, até mesmo porque seria inviável que nesses mesmos 150m 2 fossem
assentados colonos tendo em vista o cukivo de produtos alimentícios e medicamentosos. 57
Como a expropriação de propriedades cultivadas com plantações ilícitas é objeto de uma
ação autônoma que tramita no âmbito cível, cujo procedimento é regulamentado pela Lei n°
8.257/91, a medida pode ser levada a efeito independentemente do trânsito em julgado de sentença condenatória referente aos crimes de tráfico de drogas. Não se pode confundir a expropriação-sanção com o perdimento ou confisco previstos no Código Penal e na Lei n° 11.343/06,
estes sim condicionados ao trânsito em julgado de sentença condenatória.
Por fim, como destaca a doutrina, não há óbice à expropriação de bem considerado de
família. Por mais que a Constituição Federal assegure o direito à moradia em seu art. 6°, as
liberdades públicas não podem ser interpretadas em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades: não se permite que sejam exercidas de
55

É nesse sentido a lição de José dos Santos Carvalho Filho: Manual de Direito Administrativo. 12' ed. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 809.

56

STJ, 1' Turma, REsp 498.742/PE, Rei. Min. José Delgado, j. 16/09/2003, DJ 24/11/2003 p. 222. A matéria deve
ser apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em breve. Isso porque o Supremo admitiu a existên·
cia de repercussão geral em Recurso Extraordinário (RE 635.336 RG/PE, Rei. Min. Presidente, j. 26/05/2011,
DJe 167 30/08/2011) no qual se discute se esta responsabilidade civil do proprietário das terras com cultivo
ilegal de plantas psicotrópicas seria objetiva ou subjetiva.

57

STF, Pleno, RE 543.974/MG, Rei. Min. Eros Grau, j. 26/03/2009, DJe 99 28/05/2009. Na mesma linha, Carvalho
Filho (op. cit. p. 810) sustenta que não há desapropriação parcial: ou se desapropria a gleba integralmente, se
presente o pressuposto constitucional, ou não será caso de desapropriação, devendo-se, nessa hipótese, destruir a cultura ilegal e processar os respectivos responsáveis.
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modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias; não podem funcionar como mecanismo
de salvaguarda para atividades ilícitas. 58
CAPfTULO 11
DOS CRIMES
Art. 33._1mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabrica-, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) dias-multa.
§ 1~ Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, e<põe à venda, oferece, fornece,
tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas;
11- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
111- utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a ::>ropriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, par'l, o tráfico ilícito de drogas.
§ 2~ Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (V(de ADI4.274)
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
§ 3~ Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento,
para juntos a consumir,em:
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no§ 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços, vedada a conversão em penàs restritivas de d reitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

22. TRÁFICO DE DROGAS.
Embora referida na Constituição (art. 5°, inciso XLIII), na Lei dos Crimes Hediondos
(art. 2°, caput), a expressão tráfico ilícito de entorpecentes não :onsta expressamente da Lei n°
11.343/06, na medida em que a nova lei de drogas, assim :orno a anterior (Lei n° 6.368/76),
não traz um crime cujo nomen iuris seja "tráfico de drogas".
De modo a se determinar qual crime é o de tráfico de drogas, pode-se utilizar como subsídio
a interpretação dada pela jurisprudência na vigência da Lei n° 6.368/76, que sempre entendeu
que o tráfico abrangeria apenas as condutas dos artigos 12 e 13. A conduta de associação para o
tráfico, então constante do art. 14 da Lei n° 6.368/76, não era crime equiparado a hediondo. 59
58

Nessa linha: CUNHA, Rogério Sanches. Op. cit. p. 162.

59

STF, 1ª Turma, HC 83.017/RJ, Rei. Min. Carlos Britto, DJU 23/04/2004 p. 24. E ainda: STF, 2ª Turma, HC 83.656/
AC, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 20/04/2004, DJ 28/05/2004.
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Na nova lei de drogas (Lei n° 11.343/06), portanto, encontra-se o crime de tráfico de drogas previsto nos artigos 33, caput, e§ I 0 , e 34, excluído.des.se.conceito o art. 35, que traz a figura
da associação para fins de tráfico.
Insere-se também no conceito de tráfico de drogas o delito de financiamento ao tráfico,
previsto no art. 36 da Lei n° 11.343/06. Antes da Lei n° 11.343/06, aquele que financiasse o tráfico de drogas ou de maquinários responderia pelo mesmo crime que o traficante, em concurso
de agentes (CP, art. 29, caput). Com a intenção de punir mais severamente aquele que financia
o tráfico, a nova lei de drogas insere as condutas em tipos distintos, trazendo, assim, mais uma
exceção pluralista à teoria monista. 60 Logo, apesar de o financiamento estar inserido em dispositivo diverso, somos levados a crer que tal figura também se equipara ao "tráfico de drogas", sob
pena de patente violação ao princípio da proporcionalidade. Dito de outra maneira, a lei não
pode levar a interpretações absurdas: se o delito previsto no art. 33 é crime hediondo, é inegável
que tal atributo também se estende ao delito mais grave, financiamento ao tráfico, sobretudo se
levarmos em consideração que, neste, o móvel do agente é a obtenção de bens, direitos e valores
com a prática do tráfico de drogas por terceiro.
O tipo penal previsto no art. 37 da Lei n° 11.343/06 ("Colaborar, como informante, com
grupo, organização, ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e§ 1°, e 34 desta Lei") também deve ser rotulado como equiparado a hediondo.
Afinal, este informante, que colabora com grupo destinado ao tráfico de drogas, concorre inegavelmente para a prática do tráfico de drogas, daí por que esta conduta delituosa também deve
ser equiparada a hedionda. 61
Todo esse raciocínio acaba sendo corroborado a partir da leitura do art. 44, caput, da Lei de
drogas, que, à semelhança das restrições previstas na Lei n° 8.072/90 para os crimes hediondos e
equiparados, estabelece uma série de vedações para os crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1°,
e 34 a 37 da Lei 11.343/06 (v.g., insuscetibilidade de graça, indulto, anistia, etc.), a significar,
portamo, que tais delitos seriam equiparados a hediondos, ou seja, ao tráfico de drogas (CF,
art. 5°, XLIII).
Em outras palavras, se a tais deliws foi estabelecida uma série de restrições, algumas delas próprias dos crimes hediondos e equiparados, somos levados a acreditar que, à exceção do
art. 35 (associação para fins de tráflco), que jamais foi considerado equiparado a hediondo na
vigência da Lei anterior (art. 14 da Lei n° 6.368/76), os delitos citados no art. 44, caput, da Lei
n° 11.343/06 (art. 33, caput, e§ 1°, art. 34, art. 36 e art. 37) são tidos como "tráfico de drogas".
Aliás, a simples incidência de uma causa de diminuição de pena em relação a tais delitos, como
ocorre, por exemplo, com o chamado tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4°, não tem o
condão de afastar sua natureza hedionda. Nesse sentido, corno já se pronunciou o STJ, "a ap.Jicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33; da Lei n° 11.343/2006 não
tem o condão de afastar a equiparação constitucionalmente estabelecida entre o delito de tráfico
60

No Código Penal há outros exemplos de exceções pluralistas à teoria monista: arts. 124/126; 317/333; 318/334
; 342, § 1º/343.

61

No sentido de que os crimes dos arts. 36 (financiamento) e 37 (colabora_ção como informante) devem ser considerados hediondos, por serem formas de participação no tráfico de drogas, as quais foram objeto de tipificação
legal autônoma (casos de exceção pluralística à teoria monística do concurso ,de agentes): JUNQUEIRA, Gustavo
Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique. Legislação peno/ especial. Vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.
p. 395).
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ilícito de drogas e os crimes hediondos. Consequentemente, deve a execução da reprimenda,
nesses casos, pautar-se pela Lei n° 8.072/90". 62
Interpretando-se a contrario sensu o art. 44 da Lei n° 11.343/06, não podem ser rotulados
como "tráfico de drogas" e, portanto, equiparados a hediondos, os crimes previstos nos arts. 28
(porte ou cultivo de drogas para consumo próprio), 33, § 2° (auxílio ao uso), 33, § 3° (uso compartilhado), 38 (prescrição ou ministração culposa) e 39 (condução de embarcação ou aeronave
após o uso de drogas). Por mais que a Lei n° 11.343/06 não defina expressamente quais seriam
os crimes de tráfico de drogas, não se pode perder de vista que a palavra tráfico está vinculada
à ideia de comércio, mercancia, trato mercantil, negócio fraudulento, etc. Assim, não se pode
querer atribuir a natureza de tráfico de drogas à conduta daquele que divide com outrem um
cigarro de maconha (Lei n° 11.343/06, art. 33, §, 3°), sob pena de rotularmos como equiparado
a hediondo um crime cuja pena cominada é de detenção, de 6 (seis) meses a I (um) ano.

23. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E TRÁFICO DE DROGAS.
Ao contrário do crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal, em relação ao
qual há alguns precedentes da 1a Turma do Supremo admitindo a aplicação do princípio da
insignificância, prevalece o entendimento de que tal princípio não pode ser aplicado ao tráfico
de drogas.
Por mais que alguém seja flagrado entregando ínfima quantidade de droga a terceiro para
fins de consumo, como se trata de crime de perigo abstrato, subsiste a relevância penal da conduta, já que o tipo do art. 33 está voltado para o combate à divulgação e propagação do uso de
drogas. Afinal, cuida-se, o tráfico de drogas, de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros
tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de
drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse contexto, como
já se pronunciou a Suprema Corte, "o fato de o agente haver sido surpreendido com pequena
quantidade de droga- três gramas- não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da atuação delituosa - introdução da droga em penitenciária para
venda a detentos".r, 3

24. SUJEITOS DO CRIME.
Em regra, o crime de tráfico de drogas constante do art. 33 pode ser praticado por qualquer
pessoa, logo, cuida-se de crime comum. Especificamente em relação ao verbo "prescrever", trata-se de crime próprio, pois apenas aquele que exerce profissão habilitada à prescrição de drogas
pode figurar como sujeito ativo do delito, como, por exemplo, médicos c dentistas.
62

STJ, Sª Turma, HC 169.036/MS, Rei. Min. Laurita Vaz,j.16/06/2011, DJe 28/06/2011.

63

STF, 1ª Turma, HC 87.319/PE, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 07/11/2006, DJ 15/12/2006. E ainda: STF, 1• Turma,
HC 88.820/BA, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 05/12/2006, DJ 19/12/2006. Sob o argumento de que se trata
de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, a quantidade de substância apreendida, o STJ também não admite a aplicação do principio da insignificância ao tráfico de drogas. A propósito:
STJ, 6ª Turma, HC 156.543/RJ, Rei. Min. Og Fernandes, j. 25/10/2011, DJe 09/11/2011; STJ, 5ª Turma, AgRg no
HC 125.332/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 20/10/2011, DJe 14/11/2011; STJ, 6• Turma, HC 104.158/SP, Rei. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27/09/2011, DJe 13/10/2011.
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Como se trata de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, o sujeito passivo é a
coletividade. Na hipótese de a droga ser entregue a criança ou adolescente, subsiste o crime do
art. 33 da Lei n° 11.343/06. Todavia, se a substância entregue não possuir princípio ativo de
qualquer droga listada na Portaria n° 344 da ANVISA (v.g., álcool ou cigarro), o agente deverá
responder pelo crime do art. 243 do Es:atuto da Criança e do Adolescente, com redação dada
pela Lei n. 13.106/15, que faz referêncic, à bebida alcoólica ou a outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.

25. CONDUTAS TÍPICAS.
Nos mesmos moldes do antigo art. 12 da Lei n° 6.368/76, foram contemplados no art. 33
da Lei de Drogas 18 (dezoito) verbos distintos:
1) importar: é proporcionar o ingresso irregular da droga no território nacional, consumando-se no momento em que a substância entra, indevidamente, no território brasileiro, seja
por via aérea, terrestre ou marítima. Logo, ainda que desconhecido o autor, despiciendo é o
seu reconhecimento, podendo-se afirmar que o delito se consuma no instante em que a droga
tocar o território nacional, entrada essa consubstanciada, pelo menos em regra, na apreensão da
droga. Para que ocorra a consumação do tráfico de drogas na modalidade "importar", revela-se desnecessário, portanto, que a correspondência chegue ao destinatário final, por configurar
mero exaurimento da conduta. Quand::> o agente é surpreendido na alfândega de um aeroporto
nacional, após chegar do exterior, o crime já está consumado, pois se trata de território nacional.
Apesar de difícil configuração fática, a tentativa é possível (v.g., importaÇão pela via terrestre); 64
2) exportar: significa levar para fora do Brasil. Consuma-se o crime quando a droga sai do
território nacional. Na prática, se o agente exporta substância entorpecente, é provável que já
tenha incorrido em outra modalidade tÍpica do art. 33 (v.g., transportar, guardar, trazer consigo,
etc.), o que significa dizer que o crime já estaria consumado;
3) remeter: enviar a algum lugar. porém dentro do território nacional. Essa remessa pode
ser feita por qualquer meio, seja pelos correios, seja por intermédio de terceira pessoa. Há certa
controvérsia acerca do momento exato da consumação desse delito. De um lado, há quem entenda que o crime só estará consumaéo quando o destinatário receber a droga, daí por que haveria simples tentativa quando a droga é apreendida ainda nos correios. Todavia, como o verbo
utilizado é "remeter", prevalece o entendimento de que o delito se consuma no exato momento
em que o agente se despe da posse da droga, enviando-a a um terceiro; 65
4) preparar: significa obter algo por meio da composição ou decomposição de elementos;
64

Na hipótese em que drogas enviadas via postal do exterior forem apreendidas na alfândega, competirá ao juízo
federal do local da apreensão da substâ1cia processar e julgar o crime de tráfico de drogas, ainda que a correspondência seja endereçada à pessoa nã•J identificada residente em outra localidade: STJ, 3ª Seção, CC 132.897/
PR, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/5/2014.

65

No sentido de que, para fins de consumação do tráfico na modalidade "remeter", é desnecessário que a substância entorpecente enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito: STJ, 3ª
Seção, cc 41.775/RS, Rei. Min. Laurita 1/az, j. 26/05/2004, DJ 14/06/2004 p. 158. Em sentido diverso, há precedente antigo do STJ concluindo que, na modalidade de "remeter", não se consuma o tráfico de drogas se a
substância é apreendida nos Correios, antes de ser enviada ao destinatário, configurando-se, na hipótese, a
tentativa perfeita: STJ, 6ª Turma, REsp :62.009/SP, Rei. Min. Vicente Leal, j. 18/05/2000, DJ 05/06/2000.
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5) produzir: significa dar origem a algo antes inexistente. Para alguns, o verbo produzir
guarda relação com uma atividade extrativa da natureza (v.g., plantar, colher);
6) fabricar: consiste na produção em grande escala, por meio de equipamentos e maquinário próprio;
7) adquirir: é a obtenção da propriedade de alguma coisa, de maneira gratuita ou onerosa.
Desde que evidenciada a existência de um acordo de vontades sobre a droga e o preço, não há
necessidade de tradição da droga ao seu adquirente, nem tampouco pagamento do valor acordado. Para a 6" Turma do STJ, a conduta consistenre em negociar por telefone a aquisição de
droga e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente
configura o crime de tráfico de drogas em sua forme. consumada - e não tentada -, ainda que a
polícia, com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão
do material entorpecente antes que o investigado ef~tivamente o recebesse. A Segunda Turma
do STF (HC 71.853-RJ, DJ 19/5/1995) já se manifestou no sentido de que a modalidade de tráfico "adquirir" completa-se no instante em que ocorre a avença entre comprador e vendedor. De
igual forma, conforme entendimento do STJ, incide no tipo penal, na modalidade "adquirir", o
agente que, embora sem receber a droga, concorda com o fornecedor quanto à coisa, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de q.1e se efetue a tradição da droga adquirida,
pois que a compra e venda se realiza pelo consenso sobre a coisa e o preço. Conclui-se, pois, que
a negociação com aquisição da droga e colaboração para seu transporte constitui conduta típica,
encontrando-se presente a materialidade do crime de tráfico de drogas; 66
8) vender: significa alienar mediante contraprestação. Essa contraprestação não necessariamente precisa ser dinheiro, podendo restar caracterizada pela entrega de outro objeto de valor
econômico. Nos mesmos moldes que a modalidade "adquirir", a consumação dessa conduta
independe da tradição da droga e do recebimento do preço. Basta, na verdade, o acordo de
vontades;
9) expor à venda: consiste em apresentar, colocar à mostra para fins de alienação;
10) oferecer: significa ofertar como presente, sem a intenção de venda, geralmente de
forma gratuita;
11) ter em depósito: consiste em mater em reservatório ou armazém, conservando a coisa.
Caracteriza-se pela mobilidade e transitoriedade, ID sentido de ser possível um rápido deslocamento da droga de u111 lugar para outro;
12) transportar: consiste em levar a droga de um lugar para outro, geralmente por meio
não pessoal, característica esta que a diferencia da modalidade "trazer consigo";
13) trazer consigo: transportar junto ao corro (v.g., na bolsa, no bolso da calça, etc.) ou
em seu interior (v.g., cápsulas de cocaína ingeridas pela chamada "mula");
14) guardar: tomar conta da droga, protegendo, tendo-a sob vigilância, geralmente por
meio de ocultação;
15) prescrever: significa receitar, indicar. Trata-se de crime próprio, pois quem pode prescrever é apenas médico e dentista. Ao contrário do crime do art. 38 da Lei de Drogas, punido a
66
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STJ, 6~ Turma, HC 212.528/SC, Rei. Min. Nefi Cordeiro, j.lº/09/2015, Dle 23/09/2015. No mesmo contexto: STJ,
5' Turma, REsp 820.420/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 03/00/2006, DJ 11/09/2006 p. 343.
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título culposo, a modalidade "prescrever" constante do art. 33 é punida exclusivamente a título
de dolo; 67
16) ministrar: é introduzir no organismo de alguém substância entorpecente, por qualquer meio. Não se trata de crime próprio, já que, diversamenre da modalidade "prescrever",
qualquer pessoa pode introduzir a droga no organismo humano. Essa modalidade do art. 33 é
punica exclusivamente a título doloso. Logo, se a conduta for praticada culposamente, o crime
será o do art. 38 da Lei n° 11.343/06;
17) entregar a consumo: norma de encerramento que visa abarcar toda e qualquer conduta relacionada à traficância que não possa ser enquadrada nas modalides anteriores, diferenciando-se do fornecimento por consistir em tradição da droga a terceiro praticada de maneira
isolada, única, esporádica;
18) fornecer: significa prover, entregar, abastecer, distinguindo-se da entrega a consumo
por trazer ínsita a ideia de conrinuidade no rempo, ou seja, de uma tradição contínua durante
certo período. Geralmente, esta modalidade é utilizada como forma de captação de clientela.
Não se confunde com a figura típica do art. 33, '§ 3°, porquanto nesta a droga é oferecida eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa do relacionamento do agente para juntos a consumirem.
Todas as condutas acima mencionadas têm o complemento ainda que gratuitamente, ou
seja, sem cobrança de qualquer preço ou valor. Portanto, é de todo irrelevante haver ou não
lucro, ou mesmo o intuito de lucro.
Os vários núcleos verbais constanres do arr. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de
ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agenre pratique, em um mesmo
conrexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da
alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada
em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena (art. 59, caput, do CP). Pouco importa
que o autor tenha importado determinada substância enrorpecente, transportado-a para determinado lugar onde foi mantida em depósito para depois ser vendida. Terá praticado um crime
único, por força da incidência do princípio ela alternatividade. Entretanto, inexistindo uma
proximidade comportamental entre as várias condutas, haverá concurso de crimes (material ou
mesmo continuado).

26. CRIMES PERMANENTES DE TRÁFICO DE DROGAS.
Crime permanente é aquele cuja consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido,
pode protrair-se no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a prática delituosa a qualquer momento. Como se vê, uma das principais características do crime permanente consiste
em o agente poder fazer cessar a perturbação do bem jurídico a qualquer momento. Ele possui
o domínio do fato, da conduta e do resultado.'·"
67

No sentido de que a imputação a médico de pratica vedada e reiterada de prescrição de associação medicamentosa, que atua no sistema nervoso central, causando dependência química, colocando o paciente sob risco

de desenvolver problemas hepáticos e renais, de pressão arterial, taquicardia, á·nsiedade e agitação, indica, a
princípio, o crime de tráfico de drogas: STJ, 6• Turma, RHC 26.915/SC, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 05/05/2011, DJe 13/06/2011.
68

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 146-147.
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O art. 33 da Lei de Drogas prevê algumas condutas que são permanentes, como, por
exemplo, a de expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar. Essa natureza
permanente de algumas modalidades do tráfico de drogas traz consigo algumas consequências,
a saber:
I) Prisão em flagrante: enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em
situação de flagrância, ensejando, assim, a efetivação de sua prisão. em flagrante, independentemente de prévia autorização judicial. Nos exatos termos do art. 303 do CPP, "nas infrações
permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência"; 69
2) Violação domiciliar independentemente de prévia autorização judicial: em seu
art. 5°, XI, a própria Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante delito, seja durante o dia, seja durante a noite, e independentemente de prévia autorização
judicial. Em relação aos crimes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto
não cessar a permanência. Logo, estando o agente em situação de flagrância no interior de sua
casa, será possível a violação ao domicílio mesmo sem mandado judicial.7°
O próprio Código Penal, em seu art. 150, § 3°, inciso II, dispõe que não constitui crime
de violação de domicílio a entrada ou permanéncia em casa alheia ou em suas dependências a
qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência
de o ser. Nesses casos, para que a polícia possa adentrar em uma residência, sem mandado judicial, exige-se aquilo que se costuma chamar de "causa provável" (no direito norte-americano,
probable cause), ou seja, quando os fatos e as circunstâncias permitiriam a uma pessoa razoável
acreditar ou ao menos suspeitar, com elementos concretos, que um crime está sendo cometido
no interior da residência. Aliás, em recente julgado, o Supremo admitiu que não há ilegalidade
na prisão em flagrante realizada por autoridade policial baseando-se em notícia anônima. 71
O termo "delito", utilizado no inciso XI do art. 5° da Constituição Federal, merece interpretação extensiva, abrangendo também a contravenção penal. O raciocínio é idêntico em
relação ao princípio da legalidade ou da reserva legal, segundo o qual não há crime (e nem
contravenção penal) sem lei anterior que o defina (CF, art. 5°, XXXIX). Portanto, mesmo em se
tratando de contravenções penais (v.g., jogo do bicho), é possível o ingresso em casa alheia sem
autorização judicial. Referindo-se ao ingresso em domicílio no caso de drogas, Luiz Flávio Gomes assevera que "a captura é legítima, não há que se falar em invasão de domicílio ou crime de
abuso de autoridade. Em outras palavras: não importa se a droga encontrada na casa do sujeito
69

STJ, 6~ Turma, HC 17.618, Rei. Fernando Gonçalves, j. 25/09/2001, DJU 15/10/2001. No sentido da legalidade
da prisão em flagrante de indivíduo cultivando cannabis sativa em sua horta particular, por se tratar de crime
permanente: STJ, 5~ Turma, HC 11.222/MG, Rei. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27/11/2000 p. 175. No sentido de
que o crime de associação para o tráfico de drogas é permanente, protraindo a sua consumação no tempo,
autorizando, desta forma, a autuação em flagrante durante todo o tempo em que subsistir o vínculo associativo entre os consortes: STJ, 6ª Turma, HC 140.207/SC, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/09/2009,
DJe 21/09/2009.
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STF, 2~ Turma, HC 84.772/MG, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 12/11/2004 p. 41. E também: STF, 2• Turma,
HC 74.127/RJ, Rei. Mín. Carlos Velloso, DJ 13/06/1997; STJ, 5• Turma, HC 31.514/MG, Relatora Ministra Laurita
Vaz, DJ 05/04/2004 p. 296; STJ, 6• Turma, HC 21.392, Rei. Vicente Leal, j. 22.10.2002, DJU 18.11.2002, p. 296. No
mesmo sentido: STJ, 5• Turma, HC 35.642/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 07/03/2005 p. 293.

71

No sentido de que não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda
que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima: STF, 2•
Turma, HC 90.178/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/02/2010, DJe 55 25/03/2010.

740

LEI N" 11.343/06- TRÁFICO DE DROGAS

Art. 33

era para traficância ou para consumo p.essoal. Em ambas as hipóteses a invasão foi correta (é
juridicamente incensurável)". 72
3) Encontro fortuito de provas: a teoria do encontro fortuito ou casual de provas é utilizada nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade
policial casualmente encontra provas pertinentes à outra infração penal, que não estavam na
linha de desdobramento normal da inYestigaçáo. Nesses casos, a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada a diligência: se houve desvio de
finalidade, abuso de autoridade, a prova deve ser considerada ilícita; se o encontro da prova foi
casual, fortuito, a prova é válida.
A título exemplificativo, suponha-se que, no curso de investigação relacionada a crimes
contra a fauna, uma autoridade policid ingresse em uma residência munida de mandado judicial de busca domiciliar com a finalidade de apreender animal de grande porte mantido em
cativeiro sem autorização do IBAMA. Se é esta a finalidade do mandado (CPP, art. 243, li), é de
se esperar que a diligência seja levada a ~feito exclusivamente para a apreensão do animal. Logo,
na hipótese de os policiais passarem a revistar gavetas e armários, eventuais provas documentais
referentes a crimes contra o sistema financeir-J nacional ali encontradas hão de ser consideradas
ilícitas, porquanto não relacionadas ao objeto do mandado de busca, caracterizando evidente
violação do domicílio (CF, art. 5°, XI), pois, para tanto, não havia prévia autorização judicial.
No entanto, nesses casos de cum'?rimento de mandados de busca, deve-se atentar para o
fato de que a Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante deliro
(CF, art. 5°, XI). Logo, se a autorida:ie polK:ial, munida de mandad~ de busca e apreensão,
depara-se com certa quantidade de droga no interior na residência, temos que a apreensão será
considerada válida, pois, como se trata do delito de tráfico de drogas na modalidade de "guardar", "ter em C.epósito", etc., espécie de crim~ permanente, haverá situação de flagrante delito,
autorizando o ingresso no domicílio mesmo sem autorização judicial. Portanto, nas hipóteses
de flagrante delito (v.g., crimes permanentes\ mesmo que o objeto do mandado de busca e apreensão seja disünto, será legítima a intervenção policial, a despeito da autorização para entrar na
casa lhe ter sido deferida com outra fi::1alidace.

27. FLAGRANTE PREPARADO, FLAGRANTE ESPERADO E VENDA SIMULADA DE DROGAS.
O flagrante preparado ocorre quando .1lguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o. agente à práü:a do :::.elito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao
mesmo tempo em que adota rodas as providências para que o delito não se consume. Exemplificando, supoaha-se que, após prender o traficante de uma pequena cidade, e com ele apreender
seu computador pessoal no qual consta um cronograma de distribuição de drogas, a autoridade policial passe a efetuar ligações a•)S usu;;.rios, simulando uma venda de droga. Os usuários
comparecem, então, ao local marcado, efetuando o pagamento pela aquisição da droga. Alguns
minutos depois, são presos por agentes poli:ias que se encontravam à paisana, sendo responsabilizados pek prática do crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06.
72

Nova Lei r!e Drogas Comentada artigo por artigo: Lei nº 11.343, de 23/08/2006. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2006. p. 215.
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Nesse caso, estará caracterizado o flagrante prepara:lo, como espécie de crime impossível,
em face da ineficácia absoluta dos meios empregados. Lc.go, diante da ausência de vontade livre
e espontânea dos autores e da ocorrência de crime impc.ssível (CP, art. 17), a conduta deve ser
considerada atípica. Cuidando-se de flagrante preparado. e, por conseguinte, ilegal, pois alguém
se vê preso em face de conduta atÍpica, afigura-se cabível o relaxamento da prisão pela autoridade judiciária competente (CF, art. 5°, inciso LXV). Sobre o assunto, confira-se o teor da Súmula
n° 145 do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime, •=Juando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação". A leitura da súmula fornece os dois requisitos do
flagrante preparado: preparação e não consumação do delito. Logo, mesmo que o agente tenha
sido induzido à prática do delito, porém operando-se a consumação do ilícito, haverá crime e
eventual prisão será considerada legal.
Por sua vez, no chamado flagrante esperado, não ~-,á qualquer atividade de induzimento,
instigação ou provocação. Valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente
provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento
do delito para efetuar a prisão em flagrante, respondendo o agente pelo crime praticado na
modalidade consumada, ou, a depender do caso, tenta:la. Tratando-se de flagrante legal, não
há falar em relaxamento da prisão, funcionando a liberdade provisória com ou sem fiança como
medida de contracautela.n
A propósito, como já se manifestou o STJ, não se deve confundir flagrante preparado com
esperado- em que a atividade policial é apenas de alerta. sem instigar qualquer mecanismo causal da infração. A "campana" realizada pelos policiais a espera dos fatos não se amolda à figura
do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas
apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente à
espera da prática da infração penal. 74
Muito se discute acerca do flagrante no caso de drogas: preparado ou esperado? A nosso
juízo, tudo depende do caso concreto. A tÍtulo de exemplo, suponha-se que, fazendo-se passar
por usuário de drogas, uma autoridade policial passe a frequentar uma praça onde tem conhecimento que determinada pessoa esteja vendendo drogas. Com a intenção de confirmar que o
traficante traz consigo substância entorpecente, solicita a este determinada quantidade de droga, efetuando a prisão no exato momento em que a drcga lhe é entregue. Com o vendedor são
apreendidos inúmeros papelotes de cocaína e maconha, além da pequena porção supostamente
vendida à autoridade policial.
Nessa hipótese, dúvidas não restam quanto à confi:suração do flagrante preparado em relação ao verbo 'vender'. Afinal de contas, ao mesmo tempo em que a autoridade policial induziu
o. agente à venda da droga,- adotou todas as precauções para que tal venda não se consumasse.
E-ntretanto, há que se lembrar que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é exemplo de tipo
misto alternativo, ou seja, tipo penal que descreve crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado ou plurinuclear. Assim, apesar de o agente ter sid:. induzido a vender a droga, venda esta
que caracterizaria hipótese de flagrante preparado, como o crime de tráfico de drogas não se
73

STF, 2' Turma, HC 78.250/RJ, Rei. Min. Maurício Corrêa, DJ 26/02/1999 p. 3. E ainda: STF, 1• Turma, HC 76.397/
RJ, Rei. Min.llmar Galvão, DJ 27/02/1998 p. 3; ST:, s• Turma, HC84.141/SP, Rei. Min. Felix Fischer, DJ 18/02/2008
p. 48.
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742

s• Turma, HC 40.436/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 02/05/2006 p. 343.

LEI N° 11.343/06- TRÁFICO DE DROGAS

Art. 33

configura apenas com o ato de venda de substância entorpecente, afigura-se possível que o agente responda pelo crime de tráfico, nas modalidades de 'trazer consigo', 'guardar' 7 5, 'oferecer',
'ter em depósito' 76 , etc. Em outras palavras, não se dá voz de prisão em flagrante pelo delito
preparado, mas sim pelo outro, descoberto em razão deste. 77
Portanto, considerando-se que o delito de tráfico de entorpecente consuma-se com a prática de qualquer uma das 18 (dezoito ações) identificadas no núcleo do tipo (Lei n° 11.343/06,
art. 33, caput), algumas de natureza permanente, quando qualquer uma delas for preexistente à
atuação policial, estará legitimada a prisão em flagrante e a persecução penal, sem que se possa
falar em flagrante forjado ou preparado. Torna-se descabida, assim, a aplicação da súmula n°
145 do Supremo, a fim de ser reconhecido o crime impossível. 78
Nesses casos de venda simulada de drogas, é importante que seja demonstrado que a posse
da droga preexistia à aquisição pela autoridade policial: "Não há crime na operação preparada
de venda de droga, quando não preexiste sua posse pelo acusado. Fica descaracterizado o delito
para o réu que tão só dele participou em conluio com policiais, visando a repressão ao narcotráfico''.79
De fato, se restar demonstrado que somente a quantidade vendida à autoridade policial
estava com o agente, há de se concluir pela presença de crime impossível, pois não há crime anterior pelo qual ele possa responder. Ex: o agente policial induz ou instiga o acusado a fornecer-lhe
a droga que, no momento, não a possuía. Porém, saindo do local, e retornando minutos depois
apenas com a quantidade de entorpecente pedida pelo policial, ocorre a prisão em flagrante.

28. TIPO SUBJETIVO.
Os crimes de tráfico de drogas previstos no art. 33 da Lei de Drogas são punidos exclusivamente a título de dolo, ou seja, deve o agente ter consciência e vontade de praticar qualquer dos
núcleos verbais constantes do art. 33, ciente de que o faz sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Os verbos "prescrever" e "ministrar" constantes do art. 33 também são utilizados no art. 38
da Lei de Drogas, diferenciando-se pelo fato de que esta figura delituosa pode ser praticada
apenas culposamente.
Apesar de a expressão "tráfico de drogas" estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, 80
fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico,
75

STF: "lnocorre flagrante preparado em sede de crime permanente, porquanto o crime preexiste à ação do
agente provocador; assim, o policial que comparece ao local e mostra-se interessado na aquisição do entorpecente não induz os acusados à prática do delito, pois o fato de manter guardada a droga desti~ada ao consumo
de terceiros já constitui o crime; portanto, a atuação do agente provocador caracteriza mero exaurimento".
(RT 740/539).
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STJ, 5ª Turma, HC 17.454/SP, Rei. Min. Felix Fischer, DJ 10/06/2002 p. 232. E também: STF, 1ª Turma, HC 81.9702, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 28.06.2002; STJ, Sª Turma, RHC 17.698/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz,
DJ 06/08/2007 p. 537.
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STF, 1ª Turma, HC 72.824/SP, Rei. Min. Moreira Alves, DJ 17/05/1996 p. 16.324.
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STJ, 5ª Turma, RHC 20.283/SP, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 04/06/2007 p. 378.
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STF, 2ª Turma, HC 70.235/RS, Rei. Min. Paulo Brossard, j. 08/03/94, DJ 06/05/1994. E também: STJ, 6ª Turma,
HC 17.483/GO, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 04/02/2002 p. 568.
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Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 1.863.
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bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33.
Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do
especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado,
pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies
de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o
chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir).
Na hipótese de o agente não ter consciência de que traz consigo a droga, caracterizado
estará o denominado erro de tipo, porquanto incidente sobre um dos elementos constitutivos
do tipo legal do crime (CP, art. 20). Na mesma linha, como o art. 33 contempla como elemento
normativo do tipo o fato de tais condutas serem praticadas sem autorização ou em desacordo corn
determinação legal ou regulamentar, eventual erro em relação à existência dessa autorização prévia- por exemplo, agente que supõe, equivocadamente, que teria recebido autorização de uma
autoridade policial para manter sob sua guarda drogas com a finalidade de serem exibidas em
palestras educativas antitóxicos -, deve ser tratado como erro de tipo, e não como erro de proibição, porquanto o erro recai sobre elemento constitutivo do crime do art. 33 da Lei de Drogas.
Em ambas as hipóteses, se o erro for invencível, tanto o dolo quanto a culpa serão excluídos. Na
hipótese de se tratar de erro vencível, ou seja, que podia ter sido evitado caso o agente tivesse
sido um pouco mais diligente, estará excluído o dolo, restando a culpa se prevista em lei, o que
não acontece em relação ao crime do art. 33, que é punido exclusivamente a título doloso. Logo,
impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 20, caput, do CP, c/c art. 386, III, do CPP.

29. SANÇÁO PENAL.
Na vigência da Lei n° 6.368/76, a pena prevista para o crime de tráfico de substância entorpecente do art. 12 era de reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta)
a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Com o advento da Lei n° 11.343/06, a sanção penal
cominada ao crime do art. 33 foi sensivelmente aumentada: reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze)
anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.
Por se tratar de !ex gravior, vez que houve o aumento do máximo da pena cominado ao
referido delito, sua incidência deve recair apenas em relação aos crimes de tráfico de drogas cometidos a partir da vigência da Lei n° 11.343/06, que se deu em data de 8 de outubro de 2006,
sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. No entanto, como
algumas modalidades delituosas do art. 33 são permanentes (v.g., ter em depósito), na hipótese
de o crime ter se iniciado antes do dia 8 de outubro de 2006, mas ter se prolongado durante a
vigência da Lei n° 11.343/06, é perfeitamente possível a aplicação do novel preceito secundário,
sem que se possa objetar eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa. Afinal, consoante dispõe a súmula n° 711 do Supremo, "a lei penal mais grave aplica-se
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".

30. CRIMES EQUIPARADOS AO TRÁFICO DE DROGAS.
Com o objetivo de evitar que qualquer atividade relacionada à produção não autorizada
e ao tráfico ilícito de drogas fique impune, o legislador descreve no art. 33, § 1°, três condutas
equiparadas ao tráfico de drogas.
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Há certa controvérsia acerca da possibilidade de concurso de crimes entre as modalidades
delituosas do art. 33, caput, e aquelas constantes do§ 1° do art. 33. De um lado, parte da doutrina entende que o agente que importa substância entorpecente e também importa matéria-prima
destinada à preparação de substância entorpecente deve responder por dois crimes, em concurso
material, formal ou crime continuado, a depender do caso concreto. 81
Prepondera, no entanto, o entendimento de que as condutas delituosas descritas no § 1°
do art. 33 têm caráter subsidiário, de modo que sua aplicação só é possível se o agente não for
punido por qualquer das figuras previstas no caput. Portanto, desde que as condutas sejam praticadas em um mesmo contexto - por exemplo, determinado agente utiliza local de que tem a
propriedade para o tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1°, UI) por ele mesmo executado (art. 33,
caput) -, não há falar em vários crimes de tráfico, mas apenas um (progressão criminosa). Afinal,
se se trata de condutas incluídas dentro da cadeia progressiva de lesão ao mesmo bem jurídico
tutelado- saúde pública-, seria ilógico buscar a punição do agente em concurso de delitos. 82

30.1. Tráfico de matéria prima, insumos ou produtos químicos destinados à
preparação de drogas.
Incorre na pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa aquele que importa, exporta, remete, produz, fabrica,
adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou
guarda, ainda qae gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado â preparação de drogas
(Lei n° 11.343/06, art. 33, § 1°, I). Se praticado no mesmo contexto fático, o crime do art. 33,
caput, da Lei de Drogas, absorve esta figura delituosa com base no princípio da consunção. 83
Os verbos utilizados nesse dispositivo legal já foram analisados nos comentários ao art. 33,
caput, para onde remetemos o l~itor. Diversamente do caput do art. 33, que tem como objeto
material a droga, a conduta delituosa do art. 33, § 1°, inciso I, recai sobre:
a) matéria-prima: é a substância bruta da qual podem ser extraídas ou produzidas as
drogas;
b) insumo: elemento participante do processo de formação de determinado produto. Apesar de não ser possível se extrair dele a droga, o insumo é utilizado para a produção da substância
entorpecente quando agregado à matéria-prima (v.g., somado aos restos de cocaína, o bicarbonato de sódio dá origem ao crack);B 1
81

Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 6• ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 257.
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Com esse en:endimento: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 102.
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Com esse er.tendimento: STF, 2• Turma, HC 109.708/SP, Rei. Min. Teori Zavascki, j. 23/06/2015.
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A Lista "D2" do Anexo 1 da Portaria SVS/MS 344/98 elenca outros exemplos de insumos químicos utilizados
para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos: acetona, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, anidrido acético, cloreto de etila, cloreto de metileno, clorofórmio, éter etílico, meti! etil cetona, permanganato de
potássio, su Ifato de sódio e tolueno. Como o art. 66 da Lei de Drogas faz referência à Portaria SVS/MS 344/98
apenas para fins de especificação do conceito de drogas, e não de insumos, o ideal é concluir que esta lista "D2"
do Anexo 1 da referida Portaria tem natureza exemplificativa, sendo perfeitamente possível a tipificação do
crime do art. 33, § 1º, inciso 1, mesmo que o insumo destinado à produção da droga não conste da referida lista.
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c) produtos químicos: substância química qua.quer, pura ou composta, utilizada em laboratório no processo de elaboração da droga, sem, todavia, se agregar à matéria-prima (v.g., a
acetona é utilizada para o refino de cocaína).
Ao se referir à matéria-prima, insumo ou prodLto químico destinado à preparação de drogas, o art. 33, § 1°, inciso I, da Lei de Drogas, abrange não apenas as substâncias destinadas exclusivamente à preparação da droga, mas também aquelas que, eventualmente, se prestem a essa
finalidade. À evidência, o crime estará consumado com a prática de qualquer um dos núcleos
previstos no referido tipo penal, dispensando-se a efetiva preparação da droga.
Nesse caso, faz-se necessária a realização de exame pericial para atestar que o produto
apreendido era utilizado, mesmo que eventualmente, como matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas. Outrossim, segundo a doutrina, "não há necessidade de que as matérias-primas tenham j~í. de per si o> -~feitos farmacológicos dos tóxicos a serem
produzidos; basta que tenham as condições e qualiC.ades químicas necessárias para, mediante
transformação, adição, etc., resultarem em entorpecentes ou drogas análogas". 85
Até mesmo para se evitar que uma pessoa seja responsabilizada por esse crime pelo simples
fato de ser flagrada trazendo consigo éter ou acetona, a tipificação do crime sob comento demanda a comprovação de que a matéria-prima, os insumos e os•produtos químicos apreendidos
com o acusado eram destinados à preparação de drogas. À evidência, por força da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, o ônus da prova quanto à destinação específica da matéria-prima, dos insumos e dm. produtos químicos à preparação de drogas
recai exclusivamente sobre a acusação (CPP, art. 156, caput). Assim, se restar evidenciado que
a substância era utilizada para a produção da droga, seja exclusiva, seja eventualmente, outra
solução não há senão a condenação do agente pela prática do crime do art. 33, § 1°, I, da Lei
n° 11.343/06.
A tipificação desse crime também está condiciona::la à demonstração de que a conduta
foi executada em desacordo com o elemento normativo sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Logo, se a utibação da matéria-prima, dos insumos e dos
produtos químicos for feita de acordo com a Lei n° 10.357/01, que estabelece normas de controle
e fiscalização sobre produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados à
elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psiwtrópicas ou que determinem dependência
física ou psíquica, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta. Portanto, se alguém importar, exportar, remeter, produzir, etc., matéria-prima, insumo ou produto químico devidamente
autorizado, trata-se de fato atípico.
Discute-se na doutrina o correto enquadramento típico a ser feito nas hipóteses de posse de
sementes ç/e plantas destinadas à preparação de drogtJS.
Inicialmente, as sementes apreendidas deverão ser submetidas a exame pericial. Certificado pelo laudo pericial que as sementes já contêm uma das substâncias listadas como droga pela
Portaria SVS/MS 344/98, a exemplo do que ocorre com o tetraidrocanabinol (THC), princípio
ativo da maconha, que pode (ou não) ser encontrado nas sementes da planta, a conduta do
agente deverá ser tipificada, a depender das circunstâncias do caso concreto, como o tráfico de
drogas do art. 33, caput, porquanto as próprias sementes já podem ser consideradas espécie de
85
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droga, ou como a modalidade equiparada do art. 33, § 1°, I, se acaso demonstrado que o agente
pretendia utilizar as sementes como matéria-prima para a produção .de _outras drogas. Como
ocorreu a mera apreensão das sementes, sem que o agente tivesse dado início à prática dos verbos
núcleos semear, cultivar ou fazer a colheita, esta conduta não pode ser tipificada como a modalidade do art. 33, § 1°, Il.
Lado outro, se o exame pericial não conseguir detectar a presença de droga nas sementes
apreendidas, subsiste apenas o crime do art. 33, § 1°, I, porquanto não se pode descartar a possibilidade de utilização das sementes como matéria-prima para a produção de drogas. Como
observa a doutrina, "ao se referir à matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à produção de drogas, a Lei deixa clara a intenção de criminalizar todo o processo produtivo da droga, desde o seu primórdio e não apenas a partir da existência do princípio ativo. O significado de
produzir a partir da matéria-prima não se resume ao simples processo de extração do princípio
ativo das plantas; na realidade, engloba toda a cadeia produtiva, que pode sim ter início com a
aquisição de sementes para plantação. As sementes constituirão a matéria-prima a partir da qual
ocorrerá a lavra da planta e, em seguida, a extração da droga". 86 A propósito, em caso concreto
apreciado pelo STJ referente à apreensão de 170 (cento e setenta) sementes de cannabis sativa na
casa de determinado indivíduo, considerou o STJ que a conduta amolda-se ao crime equiparado
de tráfico de drogas na modalidade de "ter em depósito" ou "guardar" matéria-prima destinada
à preparação de droga, não sendo possível a arguição da atipicidade do fato delituosoY

30.2. Cultivo de plantas para o tráfico de drogas.
Vimos anteriormente que aquele que semeia, cultiva ou colhe plamas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica para seu consumo pessoal, responde pelo crime do art. 28, § 1°, da Lei de Drogas.
Esta figura delituosa não se confunde com aquela prevista no art. 33, § 1°, II, que incrimina a
conduta do agente que semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas. Como se percebe, o cultivo de drogas para consumo pessoal diferencia-se
desta modalidade de crime equiparado ao tráfico de drogas em virtude da presença de 02 (dois)
elementos especializantes, quais sejam: a finalidade deve ser o consumo pessoal, e as plantas
devem ser destinadas à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente.
Quanto aos verbos utilizados no dispositivo legal sob comento, semear pode ser compreendido como espalhar sementes para que germinem. De seu turno, cultivar consiste em propiciar
condições para o desenvolvimento da planta. Por fim, jàzer a colheita significa recolher aquilo
que é produzido pela planta. O objeto material dessa conduta delituosa são as plamas que se
constituam em matéria-prima para a preparação de drogas.
Na hipótese de o agente semear determinada área rural, cultivar as plantas e depois fazer
sua colheita para a preparação de drogas, haverá crime único. No entanto, se as condutas forem
praticadas em contextos distintos - por exemplo, após a colheita de certas plantas, o agente dá
início a novo ciclo de plantio - o ideal é dizer que responderá por diversos crimes do art. 33,
§ 1°, inciso II, em continuidade delitiva (CP, art. 71).
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Para a caracterização da conduta delituosa do art. 33, § 1°, II, pouco importa se as plantas
já apresentam o princípio ativo, na medida em que a Lei de Drogas exige apenas que tais plantas
sejam destinadas à preparação de drogas. Afinal, o que é semeado, cultivado ou colhido não é a
droga em si, mas sim a planta da qual esta droga será posteriormente extraída.
De se lembrar que, na hipótese de cultivo de plantas para o tráfico de drogas, dispõe o
art. 32, § 4°, da Lei de Drogas, que as glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme disposto no art. 243 da Constituição Federal. Nesse caso, prevalece o entendimento doutrinário de que é perfeitamente legítima a expropriação de bem de família pertencente ao traficante, nos termos do art. 3° da Lei n° 8.009/90, sem que se possa objetar eventual
lesão ao direito à moradia previsto no art. 6° da Constituição Federal. 88

30.3. Utilização de local para fins de tráfico.
Consta do art. 33, § 1°, inciso III, da Lei de Drogas, que também incorre na pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)
dias-multa, o agente que utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade,
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
o tráfico ilícito de drogas.
Diversamente da legislação anterior, que se referia apenas ao "local" (revogada Lei n°
6.368/76, art. 12, § 2°, li), a nova Lei de Drogas faz uso das expressões "local" e "bem de
qualquer natureza". Isso significa dizer que o crime restará caracterizado tanto nas hipóteses de
utilização de um "local" para o tráfico de drogas (v.g., estabelecimento comercial, apartamento,
bar, restaurante), quanto nas hipóteses em que o agente se aproveita de um "bem de qualquer
natureza" (v.g., automóveis, barcos, aviões, etc.) para o tráfico ilícito de drogas.
Como o dispositivo se refere a local ou bens de que o agente tenha a propriedade, posse,
administração, guarda ou vigilância, prevalece o entendimento de que o tipo penal sob comemo
abrange apenas locais abertos ao público (v.g., restaurantes, bares) e privados. Por isso, não estão
inseridos no tipo penal os locais públicos de uso comum (v.g., praias, praças), porquanto não se
trata de local de que uma pessoa determinada pudesse ter a propriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância.
O tipo penal em questão deixa claro que o sujeito ativo desse delito não é apenas o proprietário (aquele que tem o uso, o gozo e a disposição da coisa), mas também aquele que tiver o local ou
bem sob sua posse (tirar proveito sem ser proprietário), administração (gerência), guarda (manter
sob tutela) ou vigilância (tomar conta). Além da utilização do local ou do bem, o legislador também incrimina a conduta daquele que consente (autoriza) que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente (sem contraprestação), para o tráfico ilícito de drogas. Assim, por exemplo, se o proprietário de um apartamento permitir que o imóvel de sua propriedade seja utilizado por terceiro
para a venda de drogas, deverá responder pelo crime do art. 33, § 1°, 111. Trata-se, portanto, de
crime próprio, o que, à evidência, não impede o concurso de agentes (CP, art. 30).
Quando comparado com o tipo penal que o antecedeu - "utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância
88
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que determine dependência fisica ou psíquica" (revogada Lei n° 6.368/76, art. 12, § 2°, li) fica evidente que a grande novidade do tipo penal do art. 33, § 1°, lll, da Lei n° 11.343/06, diz
respeito à exclusão da utilização de local para o US? indevido de substância entorpecente. Logo,
a novel figura delituosa só resrará tipificada se o :oca! for utilizado ou cedido para o trdjico de
drogas, e não para o consumo pessoal de substâr.ci<. entorpecente. Portanto, na hipótese de tais
condutas serem praticadas para simplesmente fa.:~litar o uso por terceiros, o juízo de tipicidade
deve ser feico com base no art. 33, § 2°, da Lei de Drogas, porquanto não se pode negar que há
um cerco auxílio ao uso indevido de drogas. Noutro giro, se o agente se utilizar de local ou bem
de sua propriedade ou posse para o consumo préoprio de drogas, deverá responder apenas pelo
crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06.
Em que pese náo haver um tipo penal espxífico com o nomen iuris de trdjico ilícito de
drogas, expressão à qual se refere o legislador na parte final do art. 33, § 1°, III, prevalece o entendimento de que podem ser rotuladas corr,o rrdjico de drogas as condutas delituosas previstas
no art. 33, caput, assim como as modalidades equiparadas do art. 33, § 1°, incisos I e li, e do
art. 34, codas da Lei de Drogas. Por conseguinr:::, se determinado agente consentir que outrem
se utilize de bem imóvel de sua propriedade pan a prática do crime de ·associação para fins de
tráfico previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/C(), cedendo, por exemplo, apartamento de sua
propriedade para reuniões de traficantes, sem que este local seja utilizado para a distribuição
da droga, não restará tipificado o crime do art. 33, § 1°, UI. Neste caso, se restar comprovado
que tal agente estava associado de maneira estável e permanente aos demais indivíduos, deverá
responder apenas pelo crime do art. 35.
O delico estará consumado quando o tráficv de drogas for praticado, ~inda que uma única
vez, já que o delito sob comento não é habitua:.

31. PARTICIPAÇÃO NO USO INDEVIDO DE DROGAS.
Na vigência da antiga Lei d~ Drogas, o fat:J de determinado agente induzir, instigar ou
auxiliar alguém a usar entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica
era tido como conduta equiparada ao tráfico de drogas (revogada Lei n° 6.368/76, art. 12, § 2°,
inciso I), sujeito a uma pena de reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Com o advento da Lei n° 11.343/06, ape~ar de a participação no uso indevido de drogas
ser tipificada no § 2° do art. 33, houve uma serts~vel diminuição da pena cominada, que passou
a ser de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa,
o que, em tese, autoriza inclusive a concessãeo de suspensão condicional do processo (Lei n°
9.099/95, art. 89), já que a pena mínima cominada ao delito é igual a 1 (um) ano. Trata-se,
portanto, de novatio legis in mellius, razão pela qual o novo preceito secundário deve retroagir
no tempo para beneficiar aqueles que foram o::Jn-:lenados na vigência da Lei anterior, nos termos
do art. 5°, XL, da Constituição Federal.
Quanto à competência para a aplicação da /ex mitior, se o processo ainda estava em andamento à· época da vigência da Lei n° 11.343/06 (08/10/2006), a aplicação da norma penal mais
benéfica deve ter sido feita pelo próprio juiz ::lo processo de conhecimento. Na hipótese de o
processo encontrar-se em grau recursal, a conpetência para aplicação da !ex mitior recai sobre o
Tribunal. Por fim, caso já tivesse havido o td.nsito em julgado de sentença condenatória, seria o
juiz da execução o competente para sua aplicaçáJ, tal qual disposto no art. 66, inciso I, da Lei de
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Execuções penais, cujo conteúdo é referendado pela Súmula n° 611 do STF ("Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna").
Apesar de inserida no art. 33, esta figura delituosa do § 2° não é considerada crime equiparado a hediondo, até mesmo porque o art. 44 da Lei de Drogas não estende as vedações ali
inseridas a este delito.
Em relação às condutas incriminadas no art. 33, § 2°, há 3 (três) possibilidades distintas:
a) induzir: é criar, incutir, colocar, fazer brotar a ideia na cabeça do agente. Ou seja, o
terceiro não tinha a intenção de fazer uso de drogas, mas foi convencido pelo agente;
b) instigar: nesse caso, o agente limita-se a reforçar, estimular uma ideia já existente na
mente do agente, fortalecendo sua intenção de usar drogas;
c) auxiliar: há uma facilitação material do uso indevido de drogas por terceiro, geralmente com o fornecimento de elementos que permitam o consumo da substância entorpecente.
Diferencia-se das duas hipóteses anteriores, que têm natureza moral, porquanto, neste caso, o
auxílio está no campo material. Basta pensar no exemplo do agente que empresta seu carro para
que alguém se dirija a local de venda de drogas para adquirir dçterminada quantidade para seu
próprio consumo. Evidentemente, este auxílio destinado ao uso indevido de drogas não pode
abranger o fornecimento em si da droga, pois, nesse caso, o agente deverá responder pelo crime
do art. 33, caput, nas modalidades de vender, oferecer, entregar a consumo, etc. Em síntese, por
força do princípio da subsidiariedade, a conduta incriminada no art. 33, § 2°, da Lei de Drogas,
funciona como verdadeiro soldado de reserva 89 em relação ao crime do art. 33, caput. Valendo-se
do exemplo acima citado, se, ao invés de emprestar seu carro para que o terceiro fosse até determinado local comprar drogas para seu consumo pessoal, o próprio agente dirigisse seu carro,
comprando a droga para fornecê-la a consumo de terceiro, a correta adequação típica do fato
delituoso seria no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
Nas 3 (três) hipóteses acima mencionadas- induzir, instigar, ou auxiliar-, é indispensável
que a conduta do agente vise a pessoa determinada. Em se tratando de incentivo genérico, dirigido a pessoas incertas, não há falar no crime do art. 33, § 2°, podendo restar caracterizado, a
depender do caso concreto, o crime de apologia ao crime previsto no art. 287 do Código Penal.
No tocante ao momento consumativo do crime do art. 33, § 2°, como o tipo penal em
análise faz referência ao induzimento, instigação ou auxílio de alguém ao uso indevido de drogas,
prevalece o entendimento de que o crime estará consumado apenas com o efetivo uso da droga
por terceiro, e não com a simples conduta de induzir, instigar ou auxiliar. Cuida-se, portanto, de
crime de natureza material, o que significa dizer que a reunião de todos os elementos de sua definição legal e consequente consumação do delito (CP, art. 14, I) somente estarão aperfeiçoados
com a ocorrência do resultado, a saber, o uso da droga por cerceiro. Como a Lei de Drogas silencia acerca do assunto, é plenamente possível a aplicação subsidiária do art. 31 do Código Penal,
89
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que dispõe que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em
contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.90

31.1. Difusão do vício e do tráfico de drogas e "marchas da maconha".
Enquanto em vigor a Lei n° 6.368/76, o crime de difusão do uso indevido e do tráfico de
drogas estava previsto no art. 12, § 2°, III, com a seguinte redação: "Nas mesmas penas incorre,
ainda, quem: (...) III -contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido
ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determine dependência química ou psíquica".
Apesar de tal conduta delituosa não ter sido reproduzida ipsis litteris pela Lei n° 11.343/06,
não há falar em abolitio criminis, porquanto se alguém induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa
determinada ao uso indevido de drogas, subsiste a possibilidade de responsabilização criminal
pela prática do delito do art. 33, § 2°, da Lei de Drogas. Nesse caso, é indispensável que a
conduta do agente tenha como destinatário uma pessoa determinada. Por consequência, se os
destinatários da indução forem pessoas incertas ou indeterminadas, deve ser reconhecida a prática
do crime de apologia ao crime previsto no are 287 do Código Penal ("Fazer, publicamente,
apologia de faro criminoso ou de autor de crime").
Assim, em uma interpretação sistemática, deve-se concluir que a conduta prevista no inciso
IIl do§ 2° do art. 12 da Lei 6.368/1976 continua típica na vigência da Lei 11.343/2006, ainda
que desdobrada em mais de um artigo da nova lei. Ademais, observe-se que a regra contida no
art. 29 do CP também afasta a alegação de descriminalização da conduta em análise, pois quem
contribui, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua
culpabilidade. 91
Sempre houve acirrada controvérsia quanto à legalidade das chamadas "Marchas da Maconha", instrumentos de participação popular cujo objetivo é sensibilizar a comunidade e as
autoridades governamentais, notadamente o Legislativo, para o tema referente à descriminalização do uso de drogas ou de qualquer substância entorpecente específica. Apesar da polêmica,
tem prevalecido o entendimento de que tais marchas não tipificam os delitos de incitação ao
crime (CP, art. 286), apologia de crime ou criminoso (CP, art. 287), nem tampouco o delito
do art. 33, § 2°, da Lei de Drogas, porquanto o exercício da liberdade de expressão buscando a
descriminalização de determinado ilícito penal não ofende a paz pública e nem a saúde pública.
A discussão em torno do assunto acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n° 187, interposta pelo Procurador-Geral da República em virtude de inúmeras
decisões judiciais proferidas por todo o país determinando a proibição das "Marchas da Maconha". Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação
do pensamento devem ser garantidos a todas as pessoas, o Plenário julgou procedente o pedido:
para dar, ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição,
de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização
das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e
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eventos públicos. Na visão da Corte, a mera proposta de descriminalização de determinado ilícito
penal não se confundiria com ato de incitação à prática do crime (CP, art. 286), nem com o de
apologia de fato criminoso (CP, art. 287). Concluiu-se que a defesa, em espaços públicos, da
legalização das drogas ou de proposta abolicionista a outro tipo penal, não significaria ilícito
penal, mas, ao contrário, representaria o exercício legítimo do direito à livre manifestação do
pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião. O Min ..Luiz Fux ressalvou que deveriam ser considerados os seguintes parâmetros: l) que se trate de reunião pacífica, sem armas,
previamente noticiada às autoridades públicas quanto à data, ao horário, ao local e ao objetivo,
e sem incitação à violência; 2) que não exista incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de
entorpecentes na sua realização; 3) que não ocorra o consumo de entorpecentes na ocasião da
manifestação ou evento público e 4) que não haja a participação ativa de crianças e adolescentes
na sua realização. 92
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal voltou a apreciar a matéria no julgamento
da ADI n° 4.274/DF, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 33, § 2°, da Lei de
Drogas, para dele excluir qualquer significado capaz de ensejar a proibição de manifestações e
debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer
substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas
faculdades psicofísicas. Novamente, concluiu o Plenário que a utilização do § 2° do art. 33 da
Lei 11.343/2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da
legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes ofende o direito fundamental de
reunião, expressamente outorgado pelo inciso XVI do art. 5° da Carta Magna. Afinal, nenhuma
lei, seja ela civil ou penal, pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. Aliás,
nem mesmo a Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus defeitos e
das suas virtudes, desde que sejam obedecidas as condicionantes ao direito constitucional de
reunião, tal como a prévia comunicação às autoridades competentes. 93

32. CESSÃO GRATUITA E EVENTUAL DE DROGAS PARA CONSUMO
COMPARTILHADO.
Sob a égide da revogada Lei n° 6.368/76, era bastante controversa a hipótese fática em
que alguém, de maneira gratuita, cedia droga a terceiro para o consumo compartilhado. Havia
quem dissesse que tal agente deveria responder pelo crime de tráfico de drogas, então previsto
no art. 12, vez que o crime de porte de drogas do art. 16 fazia referência apenas ao uso próprio,
e não ao uso compartilhado. Outros, no entanto, preferiam tipificar essa conduta como hipótese
de porte de drogas para uso próprio (revogado art. 16 da Lei n° 6.368/76), sob o argumento de
que a ausência da finalidade de mercancia da droga inviabilizava o reconhecimento do tráfico
de drogas. 94
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STF, Pleno, ADPF 187, Rei. Min. Celso de Mello, j. 15/06/2011, Informativo nº 631 do STF.
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STF, Pleno, ADI 4.274/DF, Rei. Min. Ayres Britto, j. 23/11/2011, DJe 84 30/03/2012.
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Na vigência da revogada Lei nº 6.368/76, o Supremo tinha precedentes no sentido de que, para efeito de configuração típica do delito de tráfico de entorpecentes, a legislação não fazia qualquer distinção entre o com·
portamento daquele que fornecia gratuitamente e a conduta do que, em caráter profissional, comercializava a
substância tóxica. Por conseguinte, a cessão gratuita de maconha, por exemplo, era equiparada, juridicamente,
ao fornecimento oneroso de substância tóxica, vez que ambas as condutas realizavam, no plano da tipicidade
penal, a figura delituosa do tráfico de entorpecentes, -objeto de previsão legal do revogado art. 12 da Lei nº
6.368/76. Nessa linha: STF, 1ª Turma, HC 69.806/GO, Rei. Min. Celso de Mello, j. 09/03/1993, DJ 04/06/1993.
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Atenta às controvérsias existentes à época da Lei 11° 6.368/76, a nova Lei de Drogas procurou resolver o problema introduzindo um novo tipo penal no art. 33, § 3°: "Oferecer droga,
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem". Nos mesmos moldes que o art. 33, § 2°, esta figura delituosa do§ 3° também não é
crime equiparado a hediondo, porquanto não abrangida pelas restrições de benefícios prevista
no art. 44 da Lei de Drogas.
Como esta nova figura delituosa contém todos os requisitos descritivos típicos da conduta
do tráfico de drogas do art. 33, caput, na modalidade entregar a consumo, porém acrescidos de
mais alguns elementos especializantes (eventualidade, ausência de objetivo de lucro e consumo
conjunto com pessoa do relacionamento), forçoso é concluir que, em virtude do princípio da
especialidade, deve prevalecer sobre tal figura delituosa (!ex specialis derogat !ex generali).
Na medida em que a pena cominada à novel figura delituosa é de detenção, de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa,
sem prejuízo das penas previstas no art. 28, é evidente que se trata de exemplo de novatio legis in
mellius, que deve retroagir em benefício do acusado, seja para aqueles condenados por tráfico de
drogas na vigência da Lei n° 6.368/76, seja para aqueles condenados à pena privativa de liberdade então prevista para o crime de porte de drogas para uso próprio. 95
A conduta incriminada é oferecer, que significa ofertar como presente, sem a intenção de
venda, ou seja, de forma gratuita. Como o legislador faz referência apenas ao verbo oferecer,
dispondo que o consumo compartilhado é apenas o especial fim de agir, ou seja, um resultado
que não precisa ocorrer para a consumação do delito, é evidente que o delito consuma-se com a
simples oferta da droga, pouco importando se foi aceita pela pessoa de relacionamento do agente, ou mesmo se houve o consumo da droga. De se notar que, em relação ao agente a quem foi
oferecida a droga, não será aplicável a pena do art. 33, § 3°, mas tão somente aquelas cominadas
pelo art. 28 da Lei de Drogas: advertê:J.cia sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à
comunidade e comparecimento a, programas educativos.
O verbo núcleo utilizado no art. 33, § 3°, da Lei de Drogas - oferecer-, demonstra que o
crime só restará caracterizado na hipótese de a iniciativa partir do próprio agente. Logo, pelo
menos em tese, se a iniciativa para o co:J.sumo compartilhado partir de pessoa de relacionamento do agente, e não deste, não se pode dizer que teria havido a oferta da droga. Surge, então, a
dúvida acerca do juízo de subsunção a ser feito na hipótese em que o agente não oferece a droga,
mas atende à solicitação de terceiro de seu relacionamento, entregando a droga para consumo
compartilhado.

À primeira vista, como o legisladcr faz referência apenas ao verbo oferecer, poder-se-ia pensar que tal conduta subsumir-se-ia ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, na
modalidade de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. No entanto, tal
conclusão acabaria por afrontar o próprio princípio da proporcionalidade, porquanto o fato de
ceder à solicitação de terceiro, a ele e:J.tregando a droga para consumo compartilhado, é evidenremente menos gravoso do que a c.:mduta em que a iniciativa para o oferecimento da droga
parte do próprio agente, mas, mesmo assim, a conduta menos gravosa acabaria sendo punida
95

No sentido de que o novo tipo penal de distribuição gratuita e eventual de droga a pessoa do relacionamento é
exemplo de novatio legis in mellius, devendo retroagir em benefício daqueles condenados sob a égide da Lei n2
6.368/76: STJ, 5' Turma, REsp 984.031/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 05/06/2008, Dle 30/06/2008.
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com penas bem mais severas que aquelas previstas no art. 33, § 3°, da Lei de Drogas. Destarte,
valendo-se da analogia in bonam partem, parece-n:>s que o ideal é concluir que o art. 33, § 3°,
abrange não apenas a conduta daquele que oferece a droga para consumo compartilhado- nesse
caso, a iniciativa é do próprio agente-, como também a8 hipóteses em que a entrega e o fornecimento ocorrem a pedido de terceiro, desde que, evidentemente, presentes os demais elementos
especializantes do referido tipo penal. 96
Como exposto anteriormente, o art. 33°, § 3° diferencia-se do tráfico de drogas do art. 33,
caput, na modalidade entregar a consumo em virtude da presença de alguns elementos especializantes. São eles:
1) Eventualidade: o oferecimento da droga não pode ocorrer de maneira habitual, frequenre, sob pena de restar caracterizado o crime do caput do art. 33. Como o tipo penal em
questão faz referência ao oferecimento eventual de droga, depreende-se que esse elemento especializante da eventualidade há de ser analisado sob a óti:a do sujeito ativo, e não da pessoa do
relacionamento do agente a quem foi oferecida a droga ?ara o consumo compartilhado. Logo,
mesmo que a droga seja oferecida pela primeira vez a de:~rminada pessoa, se restar comprovado
que esse mesmo agente já havia oferecido drogas p:ua consumo compartilhado a outras pessoas,
essa habitualidade afastará a tipificação do crime do art. 33, § ;3°, da Lei de Drogas;
2) Ausência de objetivo de lucro: o art. 33, ~ 3°, da Lei de Drogas, deixa claro que a tipificação deste crime está diretamente relacionada à c.emon.;rração de que o oferecimento da droga
não foi feito com o objetivo de se auferir qualquer lucro (direto ou indireto). Por conseguinte,
se restar evidenciado que o oferecimento ocorreu em vir:ude de atos onerosos ou de comercialização, enfim, com caráter de mercancia, o agente deverá responder pelo crime do art. 33, caput.
Também responde pelo crime de tráfico de drogas o agente que oferece gratuitamente droga
visando futuros consumidores, ou seja, para que pesso1s, mesmo que de seu relacionamento,
experimentem a substância a fim de conferir sua qualidade, fomentando futuras compras. Nas
hipóteses de consumo compartilhado de drogas, é extremamente comum que a aquisição da
droga por um dos agentes seja possível apenas com a c:•ntribuição financeira dos demais. Em
tal situação, parece não haver qualquer objetivo de lu•:ro por parte daquele responsável pela
compra da droga. Afinal, o valor por ele amealhado não será revertido em seu benefício, já que
o rateamento entre os usuários foi feito apenas para que fosse atingido o montante necessário
para a aquisição da droga;
3) Pessoa do relacionamento: o art. 33, § 3", aponta como um de seus elementos especializantes o oferecimento eventual da droga a pessoa do relacionamento do agente. Por mais que
não seja necessária uma relação de parentesco, o dispositivo deixa claro que deve se tratar de
pessoa conhecida, próxima ao agente, a ele ligad::. por meio de relação de amizade ou coleguismo, mesmo que desprbvida de maior intimidade. Portamo, caso a droga seja oferecida a pessoa
recém-conhecida pelo agente, restará caracterizado o crime do art. 33, caput;
4) Consumo compartilhado: o último elemento especializante constante do art. 33, § 3°,
diz respeito ao consumo compartilhado da substância ·:.ferecida pelo agente. Como o legislador
faz uso da expressão para juntos a consumirem, tem-se;;.~ verdadeiro especial fim de agir do ofertante, que, no entanto, não precisa ocorrer para que o •:rime esteja consumado.
96
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Com esse entendimento: MENDONÇA, Andrey Borges: CARV~LHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 117.
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No tocante ao ônus da prova, se o Ministério Público oferece denúncia em face de determinado indivíduo imputando-lhe a prática do crime do art. 33, § 3°, da Lei de Drogas, recai
sobre a acusação o ônus de comprovar não só o efetivo oferecimento da droga, como também a
presença de todos esses elementos especializantes.
Na hipótese de o acusado ser denunciado pela conduta de tráfico de drogas prevista no
art. 33, caput, é muito comum que a defesa pretenda a desclassificação para a figura delituosa
do art. 33, § 3°. Nesse caso, há quem entenda que o ônus da prova seria da defesa, porquanto
haveria alegação de fato modificativo da imputação formulada. Logo, objetivando uma desclassificação, caberia à defesa pelo menos criar uma dúvida razoável acerca da presença de tais
elementos especializantes (ônus da prova imperfdto).97
Sem embargo desse entendimento, parece-nos que, mesmo nas hipóteses de postulação de
desclassificação por parte da defesa para o crime do art. 33, § 3°, continua a recair sobre o Ministério Público o ônus da prova quanto à impucação do tráfico de drogas do art. 33, caput, sob
pena de evidente afronta à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência.
Nesse caso, não se pode objetar que seria impossível à acusação provar a inocorrência do crime
de uso compartilhado porque corresponderia à prova de um fato negativo (prova diabólica). Na
verdade, o que não é possível é provar alegações de fatos indeterminados, sejam eles positivos
ou negativos. Agora, se o fato negativo for determinado, é perfeitamente possível comprovar sua
inocorrência através da prova de fatos positivos contrários ou com ele incompatíveis. Destarte, a
fim de provar que o acusado não praticou o crime do art. 33, § 3°, mas sim o de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, bastará ao órgão do Ministério Público comprovar a inexistência
dos elementos especializantes acima referidos, ou seja, que o oferecimento da droga não ocorreu
de maneira eventual, que a droga foi oferecida com o objetivo de lucro, que não foi oferecida a
pessoa de relacionamento do agente, ou que o oferecimento não foi feito para fins de consumo
compartilhado.
Como já se pronunciou a 1a Turma do STF, recai sobre a acusação o ônus da prova quanto
ao tráfico de drogas, que não ocorre pela simples compra do entorpecente. Logo, para fins de
tipificação da conduta delituosa do art. 33, § 3°, da Lei de Drogas, não se pode admitir a inversão do ônus da prova a ponto de se concluir pelo tráfico de drogas em razão de o acusado não
haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo
de amigos que se cotizaram para a aquisição. 98
No tocante ao sujeito ativo, cuida-se de crime comum, já que qualquer pessoa pode praticar
a conduta delituosa do art. 33, § 3°. Como se trata de crime contra a saúde pública, o sujeito
passivo é a coletividade, mas não se pode negar que a pessoa a quem foi oferecida a droga também figura como prejudicada.
Controversa é a discussão acerca da necessidade de capacidade de discernimento por parte
da pessoa tentada pelo oferecimento da droga. Há quem entenda que, na medida em que o legislador não estabeleceu qualquer distinção, a pessoa a quem é oferecida a droga pode ser um imputável ou inimputável (v.g., criança, doente mental, etc.), sendo que, neste último caso, à pena
prevista no art. 33, § 3°, deve ser aplicada a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI.9 9
97

Nesse sentido: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, P~ulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 119.
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STF, 1• Turma, HC 107.448/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/06/2013, DJe 196 03/10/2013.

99

Nesse sentido: CUNHA, Rogério Sanches. Op. cit. p.177.
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Sem embargo desse entendimento, parece-nos que não se pode considerar válida a manifestação de vontade de pessoas menores de 14 (catorze) anos, portadoras de enfermidade ou deficiência mental ou que, por qualquer outro motivo, não tenham o necessário discernimento para o
consumo compartilhado de drogas. Ora, da mesma forma que a aquiescência de tais indivíduos
é de todo irrelevante para a caracterização do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A),
sendo firme o entendimento doutrinário no sentido de que o induzimento de uma criança ao
suicídio tipifica o crime de homicídio, e não o de induzimento ao suicídio (CP, art. 122), já que
haveria verdadeira hipótese de autoria mediara, porquanto o homicida estaria utilizando o menor impunível como instrumento para execução de seu desiderato, não se pode reputar válido o
consentimento do inimputável para o consumo compartilhado de drogas. Por isso, na hipótese
de a droga ser oferecida para consumo compartilhado à pessoa desprovida de capacidade mental
ou intelectual para compreender as consequências do uso de drogas, o ideal é concluir pela tipificação do crime do art. 33, caput, desconsiderando-se eventual consentimento do incapaz. 100

33. CAUSA DE DIMINUIÇÁO DE PENA.
De maneira inovadora, a Lei n° 11.343/06 passou a prever uma causa de diminuição de
pena em seu art. 33, § 4°, nos seguintes termos: "Nos delitos definidos no caput e no§ 1° deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas
restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução n° 5, de 2012)". A
criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor
legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo
criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.
Apesar de muitos se referirem a este dispositivo com a denominação de tráfico privilegiado,
tecnicamente não se trata de privilégio, porquanto o legislador não inseriu um novo mínimo
e um novo máximo de pena privativa de liberdade. Limitou-se apenas a prever a possibilidade
de diminuição da pena de um sexto a dois terços. Logo, não se trata de privilégio, mas sim de
verdadeira causa de diminuição de pena, a ser sopesada na terceira fase do cálculo da pena no
sistema trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68).
A presença dessa causa especial de diminuição de pena não afasta a natureza hedionda
do crime de tráfico de drogas. A propósito, eis o teor da súmula n° 512 do STJ: "A aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas". 101

33.1. Pressupostos para a incidência da minorante.
Como se percebe, para a incidência da causa de diminuição de pena aí inserida, passível
de aplicação apenas aos crimes do art. 33, caput, e § 1°, faz-se necessário o preenchimento de 4
(quatro) requisitos cumulativos (e não alternativos): 102
100

Em sentido semelhante: GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006.
São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 99.
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Na mesma linha: STF, 1~ Turma, RHC 118.099/MS, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 04/02/2014.

102

No sentido de tais requisitos devem estar presentes cumulativamente: STF, 1• Turma, RHC 110.084/DF, Rei. Min.
Luiz Fux, j. 08/11/2011, DJe 226 28/11/2011.
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a) acusado primário: o conceito de primariedade é definido a partir de uma interpretação a contrario sensu da reincidência (CP, art. 63) Primário, portanto, é o acusado que pratica
determinado crime sem que tenha contra si, à época do fato delituoso, sentença condenatória
transitada em julgado referente à prática de ourrc- crime. Como a reincidência está sujeira ao
prazo depurador de cinco anos (CP, art. 64, l), pode-se dizer que, expirado este prazo, mesmo
aquele acusado que já fora condenado irrecorrivelmente pela prática de crime anterior deverá ser
tratado como se fosse primário. Logo, se o acusado for reincidente, revela-se inviável a aplicação
da minorante do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, se:n que se possa objetar eventual bis in idem; 103
b) bons antecedentes: o conceito de ·::JOns antecedentes também é alcançado por exclusão,
leia-se, será considerado dotado de bons anrecede::tes o acusado que não tiver maus antecedentes. É dominante o entendimento no semido de iue inquéritos instaurados e processos criminais em andamenro, absolvições por insuficiên:ia de provas, prescrições abstratas, retroativas e
intercorrentes não podem ser considerados como '·maus antecedentes", sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência. É nesse sentido, aliás, o teor da súmula n° 444 do STJ: "É
vedada a urilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base". 104
Daí por que, na prática, restam como maus antecedentes apenas condenações criminais com
trânsito em julgado que não mais caracterizem a c:eincidência, em virtude do decurso do lapso
temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do CP. Assim, se uma pessoa foi condenada irrecorrivelmente e a sanção já se encontr::t cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos,
esse dado não produzirá reincidência, mas é tido como caracterizador de maus antecedenres; 105
c) não dedicação a atividades criminosas: c terceiro requisito para a il).cidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4°, é que ·J agente não se dedique às atividades criminosas, o que
significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual,
não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado
faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06, art. 35) ou é um dos
integrantes de determinada associaÇão criminosa (CP, nova redação do art. 288), não será possível
a incidência da minorante do art. 33, § 4°, ao crime de tráfico de drogas por ele praricado. 106
103

No sentido de que a utilização da reincidência como c rcunstância agravante e como circunstância impeditiva
da causa de diminuição de pena do art. 33, ij 4º, da lei de Drogas, não caracteriza bis in idem: STJ, 5• Turma,
HC 1S8.280/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/09/2010, DJe 18/10/2010. Na mesma linha: STF, 1•
Turma, HC 107.274/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowsld, j. 12/04/2011, DJe 75 19/04/2011.

104 Se houve o arquivamento do inquérito, abs:>lviçã:~. reabilitação, ou a extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva, não é possível o reconhecimento de maus antecedentes: STJ, 6• Turma,
RMS 29.273/SP, Rei. Min. Maria Thereza de .\ssis r.1ouca, j. ~0/09/2012. Há precedente antigo do Supremo no
sentido de que a análise do caso concreto pelo mêgistrado permite que inquérito e ações penais em curso sejam
considerados maus antecedentes: STF, 2• TJrma, HC 84.088/MS, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/11/2005,
DJ 20/04/2007. A questão deve ser analisada em breJe pelo plenário do Supremo nos autos do RE 593.818,
no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral acerca da matéria (STF, RE 593.818 RG/SC, Rei. Min.
Joaquim Barbosa, j. 26/02/2009, DJe 64 02/04/2009).
105

No sentido de que configura maus antecedentes a exi!tência de condenações pretéritas, ainda que transcorrido
lapso temporal superior a cinco anos entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior: STJ, 5•
Turma, HC 198.557/MG, Rei. Min. Marco Aurélio Bellirze, j. 13/0/2012.
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No sentido de que a condenação pelo crim= de êsseociação para o tráfico (art. 35) impossibilita o reconheci·
menta da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, porquanto evidencia que o agente se dedica a ativi·
dades criminosas: STJ, 5• Turma, REsp 1.178.001/Df, Rei. Min. Felix Fischer, j. 19/08/2010, DJe 20/09/2010.
Na mesma linha: STJ, 6• Turma, REsp 1.199.671/MG, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26/02/2013,
DJe 06/03/2013.
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Da mesma forma, se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até
mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de
traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas. 107
Segundo o STJ, o magistrado não pode deixar de aplicar a minorante prevista no§ 4° do
art. 33 da Lei n° 11.343/2006 se utilizando exclusivamente dos elementos descritos no núcleo
do referido tipo penal para concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa. Por isso, para
que se possa negar a aplicação da referida minorante em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, deve o juiz basear-se em dados concretos que indiquem tal situação, sob pena
de roda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo ser considerada incompatível com a aplicação
da causa especial de diminuição de pena; 10 '
d) não integração de organização criminosa: de acordo com o art. 1°, § 1°, da Lei n°
12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que. sejam de
caráter transnacional. 109 Considerando que o art. 33, § 4°, não faz qualquer ressalva quanto à
natureza das infrações penais praticadas por essa organização, o ideal é concluir que o simples
fato de integrar uma organização criminosa funciona como óbice à incidência da causa de
diminuição de pena, pouco importando se tal associação está voltada para a prática de crimes
de tráfico de drogas ou de infrações penais de natureza diversa com pena máxima superior a 4
(quatro) anos ou de caráter transnacional.
107 Considerando ser inaplicável a diminuição de pena à hipótese em que determinado acusado, conquanto primário e de bons antecedentes, tenha sido flagrado com ele·1ada quantidade de drogas, a saber, 1.915 g (mil
novecentos e quinze gramas) de cocaína, no momento em quE tentava embarcar para a Espanha, o que acabaria
por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas: STJ, 6• Turma, HC 194.454/SP, ReL Min. Og Fernandes,
j. 22/03/2011, DJe 11/04/2011. Considerando inaplicável a redução legal a acusado flagrado com elevada quantidade de droga -1 Kg (um quilo) de crack e 5,6 g (cinco gramas e seis centigramas) de maconha: STJ, 6ª Turma,
HC 174.547/SP, ReL Min. Og Fernandes, j. 17/02/2011, DJe J7/12/2011. Na mesma linha, em caso concreto
referente à apreensão de 15 (quinze) quilos de cocaína: STJ. 6ª Turma, HC 141.921/SP, ReL Min. Og Fernandes, j. 26/10/2010, DJe 22/11/2010. No mesmo contexto: ST., 5ª Turma, HC 148.148/SP, ReL Min. Laurita Vaz,
j. 26/11/2009, DJe 15/12/2009; STJ, S• Turma, HC 119.149/5', ReL Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 09/12/2008,
DJe 02/02/2009; STF, 1ª Turma, RHC 94.806/PR, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 09/03/2010, DJe 67 15/04/2010.
STF, 1• Turma, HC 103.118/SP, ReL Min. Luiz Fux, j. 20/03/2012, DJe 73 13/04/2012. Em sentido diverso, entendendo que a apreensão de 100 (cem) pape lotes de crack não é motivo que inviabilize a redução de pena prevista no§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu percentual máximo: STJ, 6ª Turma, HC 143.504/SP, ReL Min.
Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do TJ/CE -, j. 23/02/2010, DJe 23/08/2010. Em determinado
caso concreto no qual o acusado ingerira cápsulas com cocaína, sendo surpreendido em terminal rodoviário ao

desembarcar de ônibus proveniente da Bolívia, concluiu a 1ª Turma do Supremo ser indevida a não aplicação
da minorante prevista no art: 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 cc·m base em mera suposição sobre a dedicação às
atividades criminosas em face da quantidade de droga apreendida e da sua possível participação em organização voltada para a prática de crimes: STF, 1ª Turma, RHC 118.008/SP, ReL Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013.
Para o STJ, não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mas apenas
a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas circunstâncias em
que cometido: STJ, 5ª Turma, HC 199.416/SP, ReL Min. Jorge Mussi, j. 23/08/2011, DJe 02/09/2011.
108 STJ, Sª Turma, HC 253.732/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 06/12/2012, DJe 01/02/2013.
109
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Controversa é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4° do
art. 33 às denominadas "mulas do tráfico", pessoas geralmente humildes recrutadas por organizações criminosas para fazer o transporte da droga, muitas vezes inclusive com a ingestão de
pequenas cápsulas da droga.
A nosso ver, por mais que tais pessoas tenham consciência de que concorrem para a prática
de um esquema de tráfico de drogas desenvolvido por determinada organização criminosa,
dela não costumam ter maiores detalhes, geralmente recebendo informações apenas em relação
ao responsável pela receptação da droga no local de destino. Logo, se restar evidenciado que
concorreram para o transporte de pequena quantidade de droga pela primeira vez, não se pode
dizer que tais indivíduos se dedicam a atividades criminosas, nem tampouco que efetivamente
integram uma organização criminosa, porquanto ausentes os requisitos da estabilidade e da permanência. Assim, é perfeitamente possível a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei de
Drogas, à denominada "mula ocasional". Todavia, se restar comprovado que a "mula" transportava grande quantidade de droga, mediante remuneração, com despesas custeadas previamente,
havendo toda uma estrutura logística voltada à remessa de vultuosas quantidades de droga para
o exterior a partir do Brasil, com o fornecimento de passaportes, hospedagem, dinheiro e outros
bens ao transportador da mercadoria, revela-se inviável a aplicação do benefício do art. 33, § 4°,
da Lei de Drogas, por se tratar de efetivo integrante de organização criminosa. 110
Prevalece, todavia, o entendimento de que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa
e integrante de organização criminosa, o que acaba por inviabilizar a aplicação da referida minorante. A propósito, em caso concreto referente a uma "mula" que foi flagrada transportando 951,2
g (novecentos e cinquenta e um gramas e dois miligramas) de cocaína, a 2• Turma do Supremo
concluiu que, por mais que se trate de cidadão primário, com bons antecedentes, e que não se dedicasse à atividade criminosa, seria inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei n° 11.343/06, já que tais pessoas geralmente integram organizações criminosas, na
medida em que seu trabalho é condição sine qua non para a narcotraficância internacional.'''

33.2. Ônus da prova.
Quanto ao ônus da prova acerca da presença (ou ausência) dos requisitos previstos no
art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, é certo dizer que, em virtude da regra probatória que deriva do
princípio da presunção de inocência, incumbe à acusação comprovar a impossibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena, demonstrando que o acusado não é primário,
não tem bons antecedentes, que se dedica a atividades criminosas ou que integra organização
criminosa. Se não o fizer, a dúvida milita em favor do acusado, autorizando a aplicação da minorante. Afinal, como observa a doutrina, fosse necessário que a defesa provasse os requisitos
110

Nessa linha: STF, 2~ Turma, HC 110.551/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/03/2012, DJe 97 17/05/2012.
Admitindo a aplicação da minorante para traficante eventual ("mula") aliciada por uma organização criminosa,
a despeito da elevada quantidade de droga, in casu, 1 kg de cocaína: STJ, 5~ Turma, HC 141.206/MS, Rei. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/03/2010, DJe 26/04/2010. No sentido de que a atuação do agente na condição de "mula" em crime de tráfico internacional de entorpecentes não significa, necessariamente, que integre
organização criminosa, já que seria ele mero transportador, o que não representaria adesão à estrutura de
organização criminosa: STF, 1ª Turma, HC 124.107/SP, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 04/11/2014.

111

STF, 2ª Turma, HC 101.265, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 10/04/2012, DJe 153 03/08/2012. Negando a aplicação
da minorante para "mula" flagrada em aeroporto internacional ao tentar embarcar para Lisboa com 2.070 (dois
mil e setenta) gramas de cocaína, sob o argumento de se tratar de pessoa dedicada a atividades criminosas:
STJ, 5~ Turma, HC 148.148/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 26/11/2009, DJe 15/12/2009.
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negativos de não se dedicar a atividades criminosas ou não integrar organização criminosa,
haveria evidente violação à presunção de inocência, porquanto a "prova negativa indeterminada
é daquelas que se pode chamar de 'prova diabólica', tamanha a dificuldade em se desincumbir
dela". 112 Como a incidência da minorante depende da presença cumulativa dos quatro requisitos
anteriormente analisados, basta que a acusação demonstre a ausência de um deles para se afastar
a possibilidade de aplicação do referido benefício.
Destarte, não se pode admitir uma inversão do ônus da prova, no sentido de impor ao acusado a comprovação da presença de todos os requisitos previstos no art. 33, § 4°. Na verdade, se
a acusação se quedar inerte quanto à demonstração da ausência de um dos requisitos necessários
para a sua aplicação, outra opção não terá o juiz senão aplicar a referida causa de diminuição de
pena. Nesse contexto, confira-se: "O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do
envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser
interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da caUsa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra
do in dubio pro reo". 113

33.3. Quantum de diminuição de pena e vedação à conversão em pena restritiva
de direitos.
Como se trata, o art. 33, § 4°, de mera causa de diminuição de pena, é evidente que sua
aplicação aos crimes de tráfico de drogas do art. 33, caput e§ 1°, não tem o condão de afastar
sua natureza hedionda. 114 Por isso, em face do disposto no art. 5°, XLIII, da Constituição Federal, não é possível o deferimento de indulto a acusado condenado por tráfico de drogas, ainda
que tenha sido aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06,
circunstância que não altera a tipicidade do crime. 115
De mais a mais, se o crime de tráfico for praticado a partir da vigência da Lei n° 11.464/07,
que modificou o art. 2°, § 2°, da Lei 8.072/1990, exige-se o cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, para a progressão de
112

MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 125.

113

STF, 2~ Turma, HC 103.225/RN, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 11/10/2011, DJe 221 21/11/2011. Em outro
julgado, concluiu o Supremo que o princípio da presunção de inocência veda a possibilidade de alguém ser
considerado culpado com respaldo em simples presunção ou em meras suspeitas, sendo ônus da acusação a
comprovação de fatos utilizados para a exacerbação da reprimenda penal, no caso concreto, para se afastar
a aplicação de causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Logo,
como os maus antecedentes dependem de comprovação, não sendo esta prova exigível do próprio acusado, é
certo dizer que a ausência de prova nesse sentido inviabiliza que o fato objeto de dúvida conduza à presunção
de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, repercutindo na aplicação da sanção penal. (STF, 1~
Turma, RHC 107.759/RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2011, DJe 227 29/11/2011). Na mesma linha: STF, 2~ Turma,
HC 99.608/SP, Rei. Min. Eros Grau, j. 15/12/2009, DJe 91 20/05/2010.

114

No sentido de que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, não retira o caráter hediondo
do tráfico de drogas: STJ, 5~ Turma, HC 174.154/MG, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/11/2010,
DJe 13/12/2010. Com o mesmo entendimento: STJ, 5• Turma, HC 169.036/MS, Rei. Min. Laurita Vaz,
j. 16/06/2011, DJe 28/06/2011.

115

STJ, 6~ Turma, HC 167.825/MS, Rei. Min. Alderita Ramos de Oliveira- Desembargadora convocada do TJ/PE -,
j. 16/08/2012, DJe 27/08/2012.
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regime no caso de condenação por tráfico de drogas, ainda que aplicada a causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 116
Presentes os requisitos acima explicirados - acusado primário, de bons antecedentes, que
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa-, impõe-se a diminuição da pena de um sexto a dois terços verdadeiro direito subjetivo do acusado.
Como a aplicação da minorante depende da presença cumulativa de todos esses requisitos,
é evidente que o preenchimento desses pressupostos, por si só, não autoriza a aplicação da causa
de diminuição em seu patamar máximo. Fosse assim, toda vez que o acusado fizesse jus ao benefício legal por preencher todos os 4 (quatro) requisitos, a causa de diminuição de pena seria
aplicada no máximo legal - 2/3 (dois terços), tornando inócua a previsão legal de um patamar
mínimo e máximo. Por isso, o quanturr: de diminuição deve ser fixado pelo magistrado com
base em critérios diversos daqueles neces>ários para a aplicação da minorante.
Nesse contexto, como se pronuncio..! o Supremo, "o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo
plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do
contrário, seria inócua a previsão legal d.e um patamar mínimo e um máximo". 117
Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos critérios constantes do art. 42 da Lei de Drcgas- natureza e quantidade da droga, personalidade e
conduta social do agente-, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado
adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o'faça de maneira fundamentada.
Nesse caso, não se pode objetar que haveria bis in idem pelo fato de uma mesma circunstância ser levada em consideração duas vezes, ora na primeira fase de individualização da pena, ora
para fixar o quantum de diminuição da pena-base. Se o Supremo Tribunal Federal entende que
o agravamento da pena pela reincidência não ofende o princípio da individualização da pena,
nem tampouco caracteriza bis in idem, podendo esta mesma circunstância agravante também
ser utilizada para a vedação de outros l::enefícios legais (v.g., transação e suspensão condicional
do processo), 118 não há dupla valoração quando ocorrer o aumento da pena-base por um dos
fundamentos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo estes mesmos fundamentos posteriormente
utilizados para mensurar o quantum de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4°, haja vista
a diversidade de incidência (primeiro como critério de aumento da pena-base e, depois, como
fixação do quantum de diminuição)." 9
116

STJ, 3' Seção, REsp 1.329.088/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2013, DJe 26/04/2013.

117

STF, 1' Turma, HC 103.430/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/08/2010, DJe 168 09/09/2010. Estranhamente, todavia, em ulterior julgado da 2' Turma, concluiu o Supremo que, se se trata de acusado dotado de
bons antecedentes, que não faz parte de grupo criminoso, ostentando, enfim, todos os requisitos para a concessão do beneficio do art. 33, § 42, impõ~-se a diminuição da pena aí prevista em seu patamar máximo de 2/3
(dois terços): STF, 2' Turma, HC 114.830/F:S, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/03/2013.

118

STF, Plenário, RE 453.000/RS, Rel. Min. Mcrco Aurélio, j. 04/04/2013. Na mesma linha: STF, Plenário, HC 94.361/
RS, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 04/04/2013.

119

No sentido de que o art. 42 da Lei 11.34~/2006 pode ser utilizado tanto para agravar a pena-base quanto para
afastar o redutor previsto no art. 33, § 42, do mesmo diploma normativo, sem que se possa arguir eventual bis in
idem: STF, 1' Turma, HC 117.024/MS, Rei. Min. Rosa Weber, j. 10/09/2013. Com o entendimento de que não há
bis in idem na consideração da quantidace de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior
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Em sentido diverso, há precedentes da 2• Turma do Supremo com o entendimento de que
a fixação do quantum de redução não pode utilizar os mesmos argumentos adotados em outras
fases da dosimetria da pena. Logo, como a naturez.a e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos
do art. 42 da Lei 11.343/2006, revela-se imprópri::: invoc:í-las por ocasião de escolha do fator de
redução previsto no § 4° do art. 33, sob pena de indevido bis in idem. 120
Em sua redação original, o art. 33, § 4°, vedwa a conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos, ainda que a pena definiti·.ra aplicada ao agente ficasse em patamar não
superior a 4 (quatro) anos em virtude da incidência da referida minorante. Ocorre que, nos autos
do HC 97.256, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa
restrição. Não por outro motivo, o Senado Federal acabou suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de dcreitos" por meio da Resolução n° 5 de 2012,
valendo-se da competência prevista no art. 52, inciso X, da Constituição Federal. 121

33.4. Possibilidade de aplicação da minorante aos crimes de tráfico de drogas
cometidos à época da Lei n° 6.368/76.
À época da Lei n° 6.368/76, o crime de tráfico de drogas então previsto no art. 12, caput,
estava sujeito à pena de reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta)
a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Com o aumento da pena base do tráfico de drogas pela
Lei 11° 11.343/06, hoje fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, o próprio legislador
na terceira etapa da dÇ>simetria, mas apenas a utilizaç3o de um mesmo parâmetro de referência para momen-

tos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e
reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido: STJ, 5' Turma, HC 182.142/SP, Rei. Min. Jorge Mussi,
j. 19/05/2011, DJe 30/05/2011. No sentido da possibilicade de fi:<ação da causa de diminuição do art. 33, § 4Q, da
Lei nQ 11.343/06 em patamar diverso do máximo de 2(3 (dois te·ços), em razão da qualidade e da quantidade de
droga apreendida no caso concreto: STJ, 5• Turma, AgRg no AREsp 74.617/MG, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. 23/10/2012, DJe 30/10/2012. Na mesma linha: STJ, 5' Turma, HC 241.621/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. 25/09/2012, DJe 02/10/2012; STJ, 5• Turma, HC 127.2~9/DF, Rei Min.laurita Vaz, j. 14/09/2010, DJe 04/10/2010;
STF, 1' Turma, HC 104.195/MS, Rei. Min. Luiz Fux, j. 26i04/2011. DJe 111 09/06/2011; STF, 1' Turma HC 100.800/
RJ, Rei. Min. Luiz Fux, j. 23/08/2011, DJe 175 12/09/20:1. No sentido de que a expressiva quantidade de droga
apreendida, ora pode impedir a incidência da minorar1te prevista no art. 33, § 4Q, da Lei de Drogas, se restar
evidenciado que o agente se dedicava à atividade criminosa, ora como fator que, a despeito de não impedir a
aplicação da causa de diminuição de pena, pode ser use da como parâmetro para definir o quantum de redução da
pena: STJ, 5' Turma, HC 126.366/GO, Rei. Min. Felix Fischer, j. 23,'06/2009, DJe 14/09/2009. Com o mesmo entendimento: STJ, 5' Turma, HC 124.646/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. J2/06/2009, DJe 31/08/2009.
120 STF, 2' Turma, HC 99.440/SP, Rei. Min. Joaquim Barb:>sa, j. 03/05/2011, DJe 90 13/05/2011. Na mesma linha:
STF, 2• Turma, HC 108.513/RS, Rei. Min. Gilmar Merdes, j. 23/08/2011, DJe 171 05/09/2011; STF, 2• Turma,
HC 108.523/MS, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 14/02/"X.12, DJe 1)53 13/03/2012; STF, 2• Turma, HC 106.313/MG,
Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 15/03/2011, DJe 67 07/04J:L01l. A cature~a e a quantidade do entorpecente podem
ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria PEna I, e não de maneira simultânea, sob pena de
bis in idem. Logo, não se admite o afastamento da pena-base do mínimo legal em virtude da natureza e quan·
tidade da droga e subsequente utilização da mesma circunstância para fixar a causa de diminuição da pena em
apenas 1/6 (um sexto). Destarte, utilizado o critério da natureza e da quantidade dos entorpecentes para elevar
a pena-base, a causa de diminuição do§ 4Q do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser fixada no patamar de dois
terços, salvo se houver outro fundamento para impeci· sua apijcação em grau máximo. Nesse contexto: STF, 2•
Turma, RHC 122.684/MG, Rei. MiQ. Cármen Lúcia, j. 15/09/2014.
121
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STF, Pleno, HC 97.256/RS, Rei. Min. Ayres Britto, j. 01/09/2010, DJe 247 15/12/2010. Para mais detalhes acerca
da inconstitucionalidade da vedação em abstrato à ~ubstituiç3o da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos para os crimes hediondos e equiparados (v.g., trá-'ico de drogas), remetemos o leitor ao capítulo
referente à Lei dos Crimes Hediondos.
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teve o cuidado de inserir no art. 33, § 4°, uma causa de diminuição de pena de 116 (um sexto)
a 2/3 (dois terços), evitando-se, assim, uma possível injustiça se acaso tal pena tivesse que ser
aplicada a um traficante ocasional.
Se dúvida não há quanto à incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, aos
crimes de tráfico de drogas cometidos na vigência da Lei n° 11.343/06, apresenta-se um pouco
mais tormentosa a discussão quanto à possibilidade de aplicação da referida minorante àqueles
que foram condenados por fatos análogos praticados sob a égide da Lei n° 6.368/76, sobretudo
se aplicada a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão.
A novel causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, está diretamente relacionada à nova
pena mínima fixada para os crimes de tráfico de drogas. Por conseguinte, se, à luz da nova pena
mínima cominada para o art. 33, caput, da Lei de Drogas- 5 (cinco) anos- o quantum máximo
de diminuição de pena- 2/3 (dois) terços- pode conduzir à pena definitiva mínima de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses, seria este o limite máximo de diminuição da pena, inclusive para aqueles
condenados sob a vigência da Lei n° 6.368/76, sob pena de se admitir que o Poder Judiciário,
por meio da combinação de leis diversas, criasse uma terceira disposição legislativa (lex tertia)
não prevista pela Lei n° 11.343/06, atuando como verdadeiro legislador positivo, o que acabaria
por afrontar o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2°).
Por consequência, para aqueles condenados pela prática do crime do art. 12 da revogada
Lei n° 6.368/76, admite-se a incidência da novel causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°,
em fiel observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas jamais seria
possível a fixação de uma pena definitiva aquém de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, como poderia
ocorrer se o critério de 2/3 (dois terços) fosse aplicado àqueles condenados à pena mínima de 3
(três) anos, hipótese em que o quantum final seria de 1 (um) ano, o que, em tese, lhes daria direito inclusive à suspensão condicional do processo.
Para a jurisprudência, a norma insculpida no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06 inovou
no ordenamento jurídico pátrio ao prever uma causa de diminuição de pena explicitamente
vinculada ao novo apenamento previsto no caput do art. 33. Portanto, não se pode admitir sua
aplicação em combinação com o conteúdo do preceito secundário do tipo referente ao tráfico
na antiga lei (art.12 da Lei n° 6.368/76) gerando daí uma terceira norma não elaborada e jamais
prevista pelo legislador. Dessa forma, a aplicação da referida minorante deve incidir tão somente
em relação à pena prevista no caput do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Portanto, em homenagem
ao princípio da extraatividade (retroatividade ou ultraatividade) da lei penal mais benéfica, deve-se verificar, caso a caso, qual a situação mais vantajosa ao condenado: se a aplicação das penas
insertas na antiga lei- em que a pena mínima é mais baixa- ou a aplicação da nova lei na qual
há a possibilidade de incidência da causa de diminuição, recaindo sobre quantum mais elevado.
Contudo, jamais a combinação dos textos que levaria a uma regra inédita. 122
Com o objetivo de pôr fim à controvérsia, o STJ editou a súmula n° 501, in verbis: "É
cabível a aplicação retroati~a da Lei n° 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das
122 STJ, 3ª Seção, EREsp 1.094.499/MG, Rei. Min. Felix Fischer, j. 12/05/2010, DJe 18/08/2010. Na mesma linha:
STJ, 3ª Seção, Rei 3.546/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 23/06/2010, DJe 29/09/2010; STF, 1ª Turma, HC 102.718/
MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 06/09/2011, DJe 206 25/10/2011. No sentido de não ser permitida, nem mesmo
para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis divêrsas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes: STF, 2ª Turma, HC 96.844/MS, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 04/12/2009, DJe 22 04/02/2010.

763

Art. 34

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

suas disposições, na Íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei
n° 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis". Em Recurso Extraordinário que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF, o Supremo também concluiu ser
vedada a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, combinada
com as penas previstas na Lei 6.368/76, no tocante a crimes praticados durante a vigência desta
norma, sob pena de se permitir que o juiz criasse uma terceira lei, atuando como verdadeiro
legislador positivo. Na visão do Supremo, ao tratar do princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, a Constituição Federal dispõe que a lei penal deve retroagir para beneficiar o réu,
mas não faz menção acerca da possibilidade de algumas partes de diversas leis serem aplicadas
separadamente para favorecer o acusado. 123
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer
título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento
ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois
mil) dias-multa.

34. TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS.
Pelo menos em regra, atos preparatórios não são puníveis. Como deixa entrever o art. 14,
inciso li, do Código Penal, para que determinado crime seja punido a título de tentativa, é indispensável que haja pelo menos o início da execução. No entanto, em algumas situações, diante
da relevância do bem jurídico tutelado, o legislador resolve transformar esses atos preparatórios
em verdadeiros tipos penais especiais, fugindo à regra geral, a exemplo do que ocorre com o crime
de petrechos para falsificação de moeda (CP, art. 291) e com o delito do art. 34 da Lei de Drogas, que, na verdade, antecipa a incidência do Direito Penal para abranger situações que ainda
não teriam o condão de tipificar o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei
n° 11.343/06.
Trata-se de tipo penal subsidiário em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Por consequência, ocorrendo o crime principal de tráfico de drogas em um mesmo contexto
fático, afasta-se a aplicação do tipo subsidiário do art. 34 (/ex primaria derogat lex subsidiariae).
A título de exemplo, se a polícia não conseguir localizar nenhuma quantidade de droga em
um laboratório clandestino durante a execução de um mandado de busca domiciliar, porém
encontrar uma balança de precisão com vestígios de cocaína, o agente deverá ser autuado em
flagrante delito pela prática do art. 34, porquanto demonstrado que tal aparelho era utilizado
na preparação de droga. No entanto, se a Polícia: tiver êxito na apreensão da droga e da balança
de precisão, estaria tipificado apenas o crime do art. 33, caput, que teria o condão de afastar a
aplicação do soldado de reserva do art. 34. 124
Nessa linha, em caso concreto referente a indivíduo acusado de tráfico internacional de
drogas, especificamente cocaína, que, em laboratório de refino, dela extraía o crack, concluiu o
123

STF, Pleno, RE 600.817/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2013.

124

Nessa linha: THUMS, Gilberto; PACHECO, Vil mar. Nova Lei de Drogas: crimes, investigação e processo. 2ª ed.
Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2008. P. 95. Em sentido diverso, afirmando que o art. 34 não funciona
como tipo subsidiário em relação ao art. 33: NUCCI. Op. cit., Vol. 1. p. 271.
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Supremo que o tráfico de drogas teria o condão de absorver o crime de fabricação da droga, por
ser mais amplo. Na verdade, o legislador teria amecipado o momento consumativo do tráfico na
modalidade de produção ou preparo de entorpecentes, ao tipificar mera conduta de "possuir ou
guardar" máquinas ou instrumentos destin<.dos a essa finalidade (art. 34). Por conseguinte, este
delito subsidiário seria aplicável somente q~ndo não configurado o crime principal de tráfico de
drogas do art. 33, caput. 125

À evidência, se ficar caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistemes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de f'Jrma distinta, o agente deverá responder pelos dois
crimes em concurso material e/ou formal impróprio. Basta pensar na hipótese em que o agente,
além de ter em depósito cerra quantidade ce drogas ilícitas em sua residência para fins de mercancia, possuir, no mesmo local e em grande escala, objetos, maquinário e utensílios que constituam laboratório utilizado para a produção, preparo, fabricação e transformação de drogas ilícitas em grandes quantidades. Nessa situação, as circunstâncias fáticas demonstram verdadeira
auronomia das condutas e inviabilizam <. i_xidência do princípio da consunção. Sabe-se que o
referido princípio tem aplicabilidade quando um dos crimes for o meio normal para a preparação, execução ou mero exaurimento do ddito visado pelo agente, situação que fará com que este
absorva aquele outro deliro, desde que não ofendam bens jurídicos distintos. Levando-se em
consideração que o crime do art. 34 visa coibir a produção de drogas, enquanto o art. 33 tem por
objetivo evitar a sua disseminação, deve-se analisar, para fins de incidência ou não do princípio
da consunção, a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas. Relevante aferir, portanto, se os objetos
apreendidos são aptos a vulnerar o tipo renal em tela quanto à coibição da própria produção de
drogas. Logo, se os maquinários e utensílios apreendidos não forem suficientes para a produção
ou transformação da droga, será possível a absorção do crime do art. 34 pelo do art. 33, haja
vista ser aquele apenas meio para a realização do tráfico de drogas (como a posse de uma balança
e de um alicate- objetos que, por si sÓ5, são insuficiemes para o fabrico ou transformação de
entorpecentes, constituindo apenas um meio para a realização do delito do art. 33). Contudo, a
posse ou depósiro de maquinário e utensílios que demonstrem a existência de um verdadeiro laboratório voltado à fabricação ou transformação de drogas implica autonomia das condutas, por
não serem esses objeros meios necessários ou tàse normal de execução do tráfico de drogas. 126
O legislador faz uso de 11 (onze) ver6cs núcleos: fabricar (produzir em grande escala), adquirir (obter a propriedade de maneira gratuita ou onerosa), utilizar (fazer uso de algo), transportar
(levar de um lugar para outro, geralmente por meio não pessoal), oferecer (ofertar como presente,
sem a intenção de venda, geralmente de fçorma gratuita), vender (alienar mediante contraprestação), distribuir (entregar a diferentes partes), entregar (passar algo à posse de outrem), possuir (ter
125 STF, 1ª Turma, HC 104.633/SP, Rei. Min. F.osa Weber, j. 11/09/2012, DJe 197 05/10/2012. Responderá apenas pelo crime de tráfico de drogas- e não oele mencionado crime em concurso com o delito do art. 34 da
Lei 11.343/2006- o agente que, além de preoarar para venda certa quantidade de drogas ilicitas em sua residência, mantiver, no mesmo local, uma ..balança de precisão e um alicate de unha utilizados na preparação das
substâncias: STJ, 5ª Turma, Resp 1.196.33L/PR, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/09/2013. No sentido de
que, por força do princípio da consunção, o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, absorve os delitos tipificados pelos arts. 33, §12, I, e 34, da Lei n. 11.343/06, desde que praticados no mesmo contexto: STF, 2ª Turma,
HC 109.708/SP, Rei. Min. Teori Zavascki, j. 23/06/2015.
126

Nessa linha: STJ, s• Turma, AgRg no AREsp 303.213/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/10/2013.
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algo em seu poder para usufruir), guardar (tomar conta, proteger, ter sob vigilância, geralmente
por meio de ocultação) e fornecer (prover, entregar, abastecer, com certa continuidade no tempo).
Essas condutas devem recair sobre maquinário (conjunto de peças de determinada máquina), aparelho (dispositivo inserido em uma máquina), instrumento (objeto mecânico para
alcançar fim semelhante ao de uma máquina) ou qualquer objeto (qualquer peça que possa ser
usada com a mesma finalidade) destinado à fabricação (produção em grande escala), preparação
(obtenção de algo por meio da composição de elementos), produção (manufaturar ou fazer surgir
em menor escala) ou transformação (alteração da composição original) de drogas.
O are. 34 não abrange, portanto, objetos destinados ao uso de drogas, a exemplo de uma
lâmina utilizada na separação de cocaína ou um papel usado para confeccionar um cigarro de
maconha. Portanto, se houver a apreensão de objetos impregnados de droga já pronta para o
consumo, restad apenas a punição pelo crime do art. 28, jamais pelo art. 34, porquanto evidenciado que a destinação dos instrumentos era apenas para o uso da substância, e não para a
fabricação, preparação, produção ou transformação de droga.
Parte da doutrina sustenta que o maquinário deve ser destinado exclusivamente à fabricação
de drogas. Trata-se, porém, de posição minoritária, até mesmo porque dificilmente um aparelho
seria utilizado tão somente para a preparação de drogas, o que acabaria por tornar impossível a
aplicação do referido tipo penal.
Por isso, com o objetivo de conferir maior eficácia ao tipo penal do art. 34 da Lei de
Drogas, a maioria da doutrina sustenta que o dispositivo abrange tanto o maquinário exclusivamente destinado à preparação de drogas quanto aqueles objetos eventualmente empregados
na fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (v.g., bico de Bunsen, estufa,
pipetas, destiladores, etc.). Na verdade, basta que seja comprovado que, apesar da finalidade
aparentemente lícita, tais instrumentos eram efetivamente utilizados pelo agente para fins de
fabricação de drogas (v.g., balança de precisão). Nesse contexto, como observa Vicente Greco
Filho, "para a caracterização do delito, portanto, a fim de que não se incrimine injustamente se
houver destinação inocente, há necessidade de que, no caso concreto, fique demonstrado que
determinados aparelhos, maquinismos, instrumentos ou objetos estejam efetivamente destinados à preparação, produção ou transformação de substância proibida". 127
À evidência, como o ônus da prova recai sobre o Ministério Público (CPP, are. 156, caput),
incumbe à acusação demonstrar que os aparelhos eram efetivamente utilizados pelo agente para
fins de fabricação de drogas, aproveitando-se o acusado do benefício da dúvida (in dubio pro
reo). Aliás, como se trata de crime que deixa vestígios, é :ndispensável a realização de exame
pericial para se comprovar a destinação ilícita dos objetos apreendidos.

Como a exploração de drogas é pennitida no território nac"ional em situações excepcionais (Lei n" 11.343/06, arts. 2° e 31), é indispensável que a conduta seja praticada sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (elemento normativo do tipo). Apesar de a expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar constituir fator vinculado à ilicitude, foi inserida no tipo penal do art. 34
como verdadeira elementar do delito. Logo, uma vez não preenchida esta elementar, o fato se
torna atípico. Destarte, a conduta de "fabricar maquinário destinado à preparação de drogas
127
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devidamente autorizado é fato atípico. Além disso, eventual erro quanto à presença dessa
elementar caracteriza hipótese de erro de tipo.
Como o art. 44 da Lei de Drogas impõe ao crime do art. 34 uma série de restrições - por
exemplo, inafiançáveis, insuscetíveis de sursis, graça e indulto -, prevalece o entendimento de
que se trata de crime equiparado a hediondo. Há, todavia, entendimento minoritário em sentido
contrário. Como a Constituição Federal refere-se apenas ao tráfico de drogas, há quem entenda
que não se pode querer equiparar o crime do art. 34 a hediondo, porquanto se trata de mero ato
preparatório da traficância. 128
Comparando-se a pena prevista pelo art. 34 da Lei de Drogas com aquela prevista anteriormente para esta mesma conduta delituosa (art. 13 da revogada Lei n° 6.368/76), denota-se
que não houve majoração da pena privativa de liberdade, que continua no mesmo patamar, qual
seja, reclusão, de 3 (três) a lO (dez) anos. Na verdade, houve apenas um incremento da pena de
multa, que antes era de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e, a partir da vigência da Lei n° 11.343/06, passou a ser de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.
Neste ponto, cuida-se de novatio legis in pejus, que só pode ser aplicada aos crimes praticados
após a entrada em vigor da nova Lei de Drogas.
Pelo menos em regra, afigura-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4°, ao crime de tráfico de maquinário para fabricação de drogas. Isso porque tal dispositivo legal prevê a possibilidade de aplicação da minorante de um sexto a dois terços apenas
em relação aos delitos definidos no caput e no § l 0 do art. 33, sem fazer qualquer referência ao
art. 34. De mais a mais, se o agente é surpreendido na posse de maquinário destinado à fabricação de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se dedica às atividades criminosas ou que integra
organização criminosa, o que inviabiliza a aplicação do referido benefício legal.
No entanto, se considerarmos que a pena mínima cominada ao art. 34 é de 3 (três) anos
de reclusão, e que a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, ao crime de
tráfico de drogas pode resultar numa pena mínima de l (um) ano e 8 (oito) meses, se acaso
aplicada a minorante no máximo legal, seria de todo desarrazoado punirmos um crime preparatório com uma pena mais gravosa que aquela prevista para o próprio crime-fim de tráfico de
drogas. Por isso, parece assistir razão à doutrina quando sustenta que, por questão de isonomia,
é perfeitamente possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, ao crime
de maquinário para fabricação de drogas do art. 34 da Lei n° 11.343/06, desde que presentes
os requisitos anteriormente estudados, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 129
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1!, e 34 desta Lei:
Pena -reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

128

Com esse entendimento: JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Legislação Penal Especial. Vol. 1. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010. p. 316. Na mesma linha: CUNHA, Rogério Sanches. Op. cit., p. 181.

129

Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit., p. 138.
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35. ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.
Ao contrário do crime de associação criminosa (CP, nova redação do art. 288), que demanda a presença de pelo menos 3 (três) pessoas, e do novel delito de organização criminosa
constante do art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, cuja tipificação impõe a associação de pelo
menos 4 (quatro) pessoas, a associação para fins de tráfico impõe o número mínimo de 2 (dois)
agentes. Dentre eles, pouco importa a presença de um inimputável (v.g., menor de 18 anos) ou
de um agente que não tenha sido identificado. Deveras, por mais que as autoridades policiais
não tenham logrado êxito na identificação de rodos os integrantes da associação, é perfeitamente
possível que apenas um agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que
se tenha a certeza da existência do outro membro.
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente
para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo
que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planjeados venha a se concretizar.
Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não",
a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (sacie tas sce!eris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).
Na vigência da antiga Lei de Drogas (Lei n° 6.368/76), essa característica da estabilidade
e da permanência do crime de associação para fins de tráfico era mais evidente. Isso porque a
referida Lei contemplava uma causa de aumento de pena para a hipótese de o crime ser praticado
em concurso de agentes (art. 18, inciso III, da revogada Lei n° 6.368/76). Ora, se o concurso
eventual de agentes era rotulado pela antiga lei como simples causa de aumento de pena, era
evidente que a tipificação do crime de associação para fins de tráfico, então previsto no art. 16,
demandava a presença de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

É bem verdade que a nova Lei de Drogas não contemplou a referida causa de aumento de
pena. 130 Daí, todavia, não se pode concluir que, em virtude do uso da expressão "reiteradamente
ou não", o crime de associação para fins de tráfico passe a abranger ramo o concurso eventual
quanto o concurso estável e permanente de dois ou mais indivíduos. Se se trata de crime contra
a paz pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a
risco o bem jurídico tutelado. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes
ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei n° 11.343/06.
Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o
tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião
ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006_'3'
130

Para o Supremo, como a nova Lei de Drogas revogou a majorante da associação eventual para a prática do
tráfico de drogas, prevista no art. 18, 111, da revogada Lei n2 6.368/76, trata-se de novatio /egis in mel/ius, dai
por que a lei penal mais benéfica deve retroagir para fins de exclusão da referida majorante a todos os casos
anteriores à vigência da Lei n2 11.343/06: STF, 2ª Turma, RHC 83.708/SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/02/2010,
DJe 55 25/03/2010.

131

STJ, Sª Turma, HC 254.428/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 27/11/2012, DJe 03/12/2012. No mesmo contexto: STJ, 6ª
Turma, HC 149.330/SP, Rei. Min. Nilson Naves, j. 06/04/2010, DJe 28/06/2010; STJ, 5' Turma, HC 209.281/RJ,
Rei. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013, DJe 28/02/2013; STJ, 5' Turma, HC 166.979/SP, Rei. Min. Jorge Mussi,
j. 02/08/2012, DJe 15/08/2012. No sentido da atipicidade da conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventua 1): STJ, 6' Turma, HC 139.942/SP, Rei. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 19/11/2012.
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Como se pode notar, a estabilidade e a permanência são características semelhantes aos
crimes de associação para fins de tráfico e associação criminosa (CP, art. 288, com redação dada
pela Lei n° 12.850/13). No entanto, enquanto este depende da associação estável e permanente
de 3 (três) ou mais pessoas para o fim de praticar uma série indeterminada de crimes, a associação
para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas
e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da
cláusula "reiteradamente ou não", o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas,
desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação.
Referindo-se ao crime de associação para fins de tráfico na vigência da antiga Lei de
Drogas (revogada Lei n° 6.368/76, art. 14), cuja redação era bastante semelhante à atual,
o próprio Supremo já teve a oportunidade de asseverar que "a associação para o tráfico de
entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes, dispensa o elemento mais
característico das figuras penais de associação para delinqüir, qual seja, a predisposição da
societas sceleris à prática de um número indeterminado de crimes: para não confundir-se com
o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio
e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito
de tráfico ilícito de drogas". 132
Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes,
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34, da Lei de Drogas.
O art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06, deixa claro que a finalidade da associação é a prática,
reiterada ou não, de qualquer dos crimes dos art. 33, caput e§ 1°, e 34 da Lei de Drogas. Consequentemente, se duas ou mais pessoas se associarem para a prática de crimes diversos, como, por
exemplo, os delitos dos arts. 33, §§ 2° e 3°, 37 e 39, não será possível tipificar a conduta como
associação para fins de tráfico (art. 35, caput), o que, no entanto, não significa dizer que a conduta seria atÍpica, pois pode ser áplicaéo o tipo subsidiário do art. 288 do Código Penal, desde
que evidenciada a associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas com o objetivo de
praticar uma série indeterminada de crimes dolosos. Como será visto mais adiante, na hipótese
de a societas sceleris ter como objetivo a prática do crime de financiamento ao tráfico (art. 36),
estará tipificado o crime de associação para fins de financiamento, previsto no art. 35, parágrafo
único, da Lei n° 11.343/06.

35.1. Concurso de crimes.
Como espécie de crime formal, sua consumação independe da prátic;a dos delitos para os
quais os agentes se associaram. No entanto, se rais delitos forem cometidos, os agentes deverão
responder pelo crime de tráfico por el~s praticado em concurso material com o delito de associação, desde que, repita-se, demonstrada a estabilidade e permanência da societas criminis. 133
Por se tratar de crime formal, consumando-se com a associação estável e permanente de
duas ou mais pessoas para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e
132

STF, 1~ Turma, RHC 75.236/AM, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03/06/1997, DJU 01/08/1997.
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No sentido de que é possível o concurso de.crimes, pois os tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
são autônomos, tal como ocorre em se tratando de outros crimes e o disposto no artigo 288 do Código Penal:
STF, 1~ Turma, HC 104.134/AC, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 18/10/2011, DJe 213 08/11/2011.
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§ 1°, e 34, da Lei de Drogas, a condenação pelo crime de associação para fins de tráfico dispensa
a apreensão da droga e a realização de exame toxicológico. Como já se pronunciou o STJ, não
obstante a materialidade do crime de tráfico pres>uponha apreensão da droga, o mesmo não
ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, pode
ter sua materialidade comprovada com base em outros elementos de provas, como, por exemplo,
interceptações telefônicas. 134

35.2. Pena cominada.
Quanto à pena do crime de associação para fins de :ráfico, convém lembrar que, à época
da vigência da Lei 11° 8.072/90, houve certa controvérsia em relação ao preceito secundário a
ser aplicado. Explica-se: quando a Lei dos Crime~ Hediondos entrou em vigor em 26 de julho
de 1990, ainda estava vigente a antiga Lei de Dro&as- Lei n° 6.368/76 -, que previa o crime de
associação para fins de tráfico em seu art. 14, sendo a ele :ominada uma pena de reclusão, de 3
(três) a 10 (dez) anos, c pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Surgiu, então, um aparente conflito entre o art. 14 da revogada Lei n° 6.368/76 e o art. 8° da Lei
n° 8.072/90, porquanto este dispositivo passara a dizer qu-~, em se tratando de crimes hediondos,
prática da tortura, tráfico de drogas ou terrorismo a pena prevista no art. 288 do Código Penal
seria de 3 (três) a 6 (seis) anos. À época, acabou pre\·alecendo o entendimento de que o tipo penal
do art. 14 permaneceria em vigor, porém com a aplicação da reprimenda constante do art. 8°
da Lei n° 8.072/90. Na dicção do Supremo, tratando-se de associação para o trafico de drogas,
subsiste o preceito primário do art. 14 da Lei 6.3.S8/76, vale dizer, a associação de duas ou mais
pessoas, para praticar, reiteradamente ou não, o trafico de drogas, porém com a aplicação do preceito primário previsto no art. 8° da Lei n° 8.072/90, isto é, reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos. 135
Com o advento da nova Lei de Drogas - Lei n° 11.343/06 -, toda essa controvérsia encontra-se superada. Afinal, além da revogação da Lei n° 5.368/76, a Lei n° 11.343/06 dispôs sobre
o crime de associação para fins de tráfico em seu art. 35, a ele cominando uma pena de reclusão,
de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecent·Js) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.
Por se tratar de lex gravior, vez que restabeleceu a pena de 3 (três) a 1O (dez) anos, aumentando, por
consequência, o máximo de pena cominado ao referido delito, sua incidência deve recair apenas
em relação às associações para fins de tráfico cometid1s a partir da vigência da Lei n° 11.343/06,
que se deu em data de 8 de outubro de 2006, sob pena de violação ao princípio da irretroarividade
da lei mais gravosa. Como se trata de crime de natureza permanente, na hipótese de o crime ter
se iniciado antes do dia 8 de outubro de 2006, mas te: se prolongado durante a vigência da Lei n°
11.343/06, também é possível a aplicação do no·.rel preceito secundário, sem que se possa objetar
eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Afinal, consoante
dispõe a súmula n" 711 do Supremo, "a lei penal mais g:ave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanenre, se a sua vigência é anterior à :essa:;:ão da continuidade ou da permanência".
Por fim, nos mesmos moldes do que ocorria à época do art. 14 da revogada Lei n° 6.368/76,
parece-nos que o crime de associação para fins c.e trá.fico não deve ser rotulado como equiparado
a hediondo. 136 De todo modo, como será visto mais adiante, o art. 44 da nova Lei de Drogas
134 STJ, 6~ Turma, HC 148.480/BA, Rei. Min. Og Fernandes, j. 06/05/2010, DJe 07/06/2010.
135 STF,
136
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estendeu ao crime do art. 35 da Lei de Drogas uma série de vedações, típicas dos crimes hediondos e equiparados.

35.3. Associação para fins de financiamento do tráfico.
Na vigência da antiga Lei de Drogas, o único crime autônomo de associação era aquele
para fins de tráfico de drogas (art. 14 da revogada Lei n° 6.368/76). A Lei no 11.343/06 institui
no art. 35, parágrafo único, uma nova modalidade de associação, destinada ao financiamento
do tráfico: "Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei".
Nos mesmos moldes que a associação do caput do art. 35, esta nova figura de associação
também demanda a presença de 2 (duas) ou mais pessoas, associadas de maneira estável e permanente. No entanto, diversamente daquela, esta associação tem como objetivo o financiamento ou custeio do tráfico de drogas.
Como se trata de figura delituosa autônoma, é perfeitamente possível que o agente responda pelo crime do art. 35, parágrafo único, em concurso material com o delito do art. 36, ambos
da Lei de Drogas.

35.4. Associação mista.
Por opção do legislador, a associação de duas ou mais pessoas de maneira estável e permanente para a prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da Lei no 11.343/06, tipifica o
crime de associação para fins de tráfico previsto no art. 35, caput. De outro lado, na hipótese de
a associação visar à prática de crimes de financiamento, a subsunção formal da conduta deve se
dar no art. 35, parágrafo único. Por mais improvável que seja, discute-se, então, se seria possível
a formação de uma associação mista, isto é, uma voltada à prática dos crimes de tráfico, e outra
voltada apenas para o financiamento do tráfico.
Parece não haver dúvida quanto à possibilidade de tipificação do crime de associação para
fins de tráfico (art. 35, caput), ainda que as infrações sejam distintas (associação heterogênea),
mas desde que a societas sceleris tenha como fim a prática exclusiva dos crimes dos arts. 33, caput
e § 1°, e 34 da Lei de Drogas. Logo, se um dos associados for o responsável pelo transporte do
maquinário destinado à preparação da droga (art. 34), outro tiver como atribuição a importação
da matéria-prima destinada à preparação da droga (art. 33, § 1°, I), ficando a venda da droga a
cargo de um terceiro (art. 33, caput), não há como se afastar a tipificação do crime de associação
para fins de tráfico, já que os crimes visados por cada um dos agentes encontram-se abrangidos
expressamente pelo tipo do art. 35, caput, que faz referência aos ilícitos previstos nos arts. 33,
caput e § 1°, e 34 da Lei n° 11.343/06.
Todavia, se o legislador restringiu a tipificação do crime do art. 35, caput, à associação
para a prática dos crimes dos artS. 33, caput e§ 1°, e 34, é evidente que, para a integralização
do número mínimo de dois agentes, não é possível a inclusão de um associado cujo objetivo
seja exclusivamente o cometimento do delito de financiamento ao tráfico (art. 36), sob pena de
evidente violação ao princípio da legalidade. Na mesma linha, como o crime de associação para
fins de financiamento ao tráfico (art. 35, parágrafo único) demanda a presença de duas ou mais
equiparado a hediondo. Nesse sentido: STF, 1~ Turma, HC 83,017/RJ, Rei. Min. Carlos Britto, DJU 23/04/2004
p. 24. E ainda: STF, 2~ Turma, HC 83.656/AC, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 20/04/2004, DJ 28/05/2004. Em sentido
diverso, concluindo que se trata de crime equiparado a hediondo: NUCCI. Op. cit. Vol. 1. p. 272.
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pessoas voltadas exclusivamente para a prática reiterada do crime do art. 36, um mero traficante
de drogas não pode ser levado em consideração para a tipificação do referido delito.
Na mesma linha, Mendonça e Carvalho observam que "a forma como o legislador tipificou a matéria, separando de maneira estanque a associação para o tráfico da associação para o
financiamento, impossibilita, em nosso sentir, que sejam misturadas as formas de associação,
em face da estreiteza do princípio da legalidade em matéria penal. "(. .. ) Desta forma, diante da
omissão do legislador e à luz do princípio da legalidade, o mero financiador não poderá ser integrante da associação para o tráfico, assim como o traficante não poderá integrar a associação
do financiador". 137
Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e
§ 1!, e 34 desta Lei:
Pena- reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000
(quatro mil) dias-multa.

36. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO AO TRÁFICO DE DROGAS.
36.1. Nova exceção pluralista à teoria monística do concurso de agentes.
Sob a égide da revogada Lei n° 6.368/76, aquele que concorresse para o tráfico de drogas
por meio de financiamento ou custeio responderia pelo crime de tráfico de drogas, então previsto no art. 12, em virtude da norma de extensão do concurso de agentes prevista no art. 29
do Código Penal, porém com a pena agravada em virtude da circunstância prevista no art. 62,
I, do CP.
Em fiel observância a uma das recomendações da Convenção contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena (art. 3°, § 1°, V), incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto Executivo n° 154/1991, o legislador da nova Lei de Drogas resolveu
tipificar como crime autônomo a conduta daquele que financia ou custeia a prática de qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, capute § 1°, e 34 da Lei n° 11.343/06. Portanto, aquele agente
que antes era punido como mero partícipe do crime de tráfico de drogas passa a responder pelo
tipo penal autônomo do art. 36 da Lei n° 11.343/06. Cria-se, portamo, mais uma exceção pluralista à teoria monística do concurso de agentes.
Por força da teoria monista, também conhecida como unitária, adotada pelo nosso Código
Penal, embora um crime seja praticado por diversos coautores e partícipes, o delito permanece
único e indivisível. Nesse sentido, referindo-se ao crime sempre no singular, o art. 29 do CP deixa claro que aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade. Se, em regra, nosso Código Penal adota a teoria monística, não se pode
negar que, em algumas situações, o próprio legislador opta por separar a conduta de cada um
137
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Op. cit. p. 145. Em sentido diverso, Leonardo Luiz de Figueiredo Costa sustenta que a associação entre agentes
pode ser feita de forma heterogênea, envolvendo aquele que ficará incumbido de realizar condutas que serão
típicas do art. 33, caput ou do § 1º, do art. 34, bem como o seu financiador estavelmente associado, na forma
do art. 36. Por exemplo, haverá a prática do delito entre a associação, um importador de entorpecente e um
agente financiador que lhe fornece (ou fornecerá) recursos para a aquisição do entorpecente no exterior, desde
que o vínculo entre eles seja estável. (O crime de associação ao tráfico e as modificações introduzidas pela
lei 11.343/2006. Boletim das Procuradores da República, nº 73, março 2007, p. 24).
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dos agentes, que passam a ser punidos por crimes distinta>. Além do art. 36 da Lei de Drogas,
que passa a funcionar como nova exceção pluralística à teoria monista, há outros exemplos constantes do Código Penal que podem ser lembrados: aborto :::onsentido pela gestante (art. 124) e
aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante (art. 126); corrupção passiva
(art. 317) e corrupção ativa (art. 333); facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318) e
contrabando (CP, art. 334-A, com redação determinada pela Lei n° 13.008/14) ou descaminho
(CP, art. 334, caput, com redação determinada pela Lei n° 13.008/14); falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1°) e corrupç.'ío ativa de testemunha (art. 343).
Ao prever como delito :llllÔnomo a atividade de financiar ou custear o tráfico, o art. 36 da
Lei 11.343/2006 objetivou - em exceção à teoria monista - punir o agente que não tem participação direta na execução no tráfico, limitar.do-se a fornecer dinheiro ou bens para subsidiar a
mercancia, sem importar, exportar, reme:er, p:eparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, tramportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas ilicitameme.

36.2. Elementos do tipo.
O art. 36 da Lei de Drogas faz uso de 2 ldois) yerbos distintos:
a) financiar: significa sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para
o desenvolvimento do tráfico de drogas;
b) custear: consiste em prover despesa~:, gastos. Como o verbo custear tem significado
próximo à expressão financiar, parte da doutrina sustenta que custear não abrange apenas o
fornecimento de dinheiro para que o traficanete possa desenvolver suas atividades ilícitas, mas
também o fornecimento de outros bens móveis, como armas, munição e veículos. 138
Este financiamenro ou cu~teio deve tcr como objeti"!o a prática de qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, capttt e§ ] 0 , e 34 da Lei de Drogas. Logo, o crime do art. 36 não restará
tipificado se acaso o financiamemo tiver como objetivo a ?rática de outros delitos previstos na
Lei n° 11.343/06. Estranhamente, o legislador não pune o financiamento à associação para fins
de tráfico, prevista no art. 35 da Lei de Drogas. Destarte, conquanto seja típico o financiamento
aos crimes porvemura praticados pela associa-;ão, há de ser reconhecida a atipicidade do financiamento à associação, isoladamente considerado.
Em relação ao elemento subjetivo, a conduta é punida exclusivamente a título de dolo
(direto ou eventual). Não se pune a forma culposa desse delito. Conquanto seja comum o financiamento ou custeio ao tráfico com a finalida::e de obtenção de lucro, o art. 36 n~o faz qualquer
referência a esse especial fim de agir. Logo, responde pelo crime sob análise tanto aquele que
financia o tráfico com a intenção de obter determinada vantagem patrimonial, quanto aquele
que o faz sem a intenção de auferir lucro.
Há certa controvérsia na doutrina quaEto à natureza do crime do art. 36:
138

Em sentido diverso, Junqueira (op. cit. p. 318) sustenta que os verbos financiar ou custear envolvem o manejo
de capitais, daí por que formas indiretas de colaboração como a disponibilização de estrutura ou de instrumentos de telecomunicação devem ser tipificados no êrt. 33, com fundamento na norma de extensão do art. 29 do
Código Penal.
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a) crime permanente: uma primeira corrente sustenta que se trata de crime de natureza
permanente, o que significa dizer que sua consumação se prolonga no tempo, detendo o agente
o poder de fazer cessar a conduta delituosa a qualquer momento. Nesse caso, se determinado
agente financiar a prática do tráfico de drogas durante seis meses, de modo contínuo, deverá
responder por crime único de financiamento;
b) crime habitual: uma segunda corrente entende que o art. 36 da Lei de Drogas é crime
de natureza habitual. Nos crimes habituais, a habitualidade funciona como elementar do tipo.
Logo, a prática de um ato isolado não gera tipicidade. Para os adeptos dessa corrente, a natureza
habitual do crime do art. 36 pode ser extraída da simples leitura de dois dispositivos: o parágrafo
único do art. 35, que só pune a reunião estável de duas ou mais pessoas que visam financiar
reiteradamente os crimes de tráfico, e do art. 40, VII, majorante aplicável no caso de o sustento
ser meramente ocasional; 139
c) crime instantâneo: consuma-se o crime do art. 36 em um momento determinado,
sem a necessidade de permanência ou habitualidade da condma delituosa. Por isso, um único
ato de financiamento ou de custeio já é suficiente para a caracterização do crime do art. 36
da Lei de Drogas.
A nosso juízo, o ideal é sustentar que o crime de financiamento ao tráfico de drogas tem
natureza instantânea. Náo se trata de crime de natureza permanei1te. A uma porque a consumação desse delito não se prolonga no tempo, já que os verbos financiar e custear não denotam uma
situação duradoura, cujo mamemo inicial não coincida com o de sua cessação. De mais a mais,
no crime de financiamento ao tráfico, o autor do delito não tem a possibilidade de fazer cessar a
situação de permanência a qualquer momento, característica inerente a tais crimes. Deveras, por
mais que o traficante por ele financiado possa usar o numerário por um período de tempo que se
prolonga no tempo (v.g., um ou dois meses), é faro que, a partir do momento em que o dinheiro
é entregue, o financiador deixa de ter qualquer disponibilidade sobre ele, do que se conclui que o
retorno à situação anterior foge a sua alçada. Também não se trata de crime de natureza habitual,
porquanto a tipificação do crime de financiamento ao tráfico independe de um comportamento
reiterado. Ora, os verbos típicos constantes do art. 36 da Lei de Drogas não induzem habitualidade, bastando um único ato para a configuração do delito. Portanto, se o agente patrocinar
por 3 (três) vezes a compra de determinada quantidade de droga para que terceiros se iniciem
nas atividades de tráfico, deved responder por 3 (três) crimes de financiamento ao tráfico, em
concurso material ou continuidade delitiva, a depender das circunstâncias do caso concreto. 140

36.3. Consumação e tentativa.
Cuidando-se de crime plurissubsistente, é perfeitamente possível a tentativa do crime do
art. 36 da Lei de Drogas. Em relação ao momento da consumação do crime de financiamento
ao tráfico, há duas correntes:
a) crime material: como o tipo penal faz uso da expressão financiar ou custear a prática
de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da Lei de Drogas, o deliro de
financiamento só estará consumado quando estes crimes estiverem caracterizados, ao menos na
forma tentada. Por isso, se não houver pelo menos o início da execução dos crimes de tráfico
financiados pelo agente, a mera cogitação do crime do ~rt. 36 não será punível;
139

Nesse contexto: CUNHA, Rogério Sanches. Op. cit. p. 175.
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Nesse contexto: NU CC I. Op. cit. Vol. 1. p. 275.
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b) crime formal: em posição à qual nos filiamos, parte majoritária da doutrina sustenta
que, como os verbos financiar e custear trazem consigo a ideia de mera disponibilização do
numerário, sendo irrelevante o fato de ser atingida (ou não) a finalidade desse custeio, o ideal é
concluir que se trata de crime de consumação antecipada. Logo, o crime do art. 36 estará consumado no exato momento em que houver a entrega-do numerário ao traficante, pouco importando a efetiva execução dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da Lei de Drogas,
que, se forem cometidos, devem ser tidos como mero exaurimento do delito. É nesse sentido
a lição de Samuel Miranda. Para o autor, a lei quis punir "o mero financiamento, daí que se o
agente efetivamente financia a aquisição de droga, mas a operação não chega a completar-se, por
qualquer motivo, o tipo do art. 36 já está perfeito, pois o que se exige é a mera disponibilização
do recurso para o fim de praticar os crimes arrolados no artigo". 141

36.4. Autofinanciamento.
Como o legislador da Lei de Drogas optou por introduzir mais uma exceção pluralística à
teoria monista, é certo dizer que aquele que financia o tráfico de drogas praticado por terceiro
responde apenas pelo crime do art. 36, mesmo que o deliro por ele financiado não venha a se
consumar.
A controvérsia gira em torno das hipóteses de autofinanciamento, isto é, quando o mesmo
agente, além de financiar o tráfico, também pratica condutas típicas inerentes ao tráfico por ele
financiado. A título de exemplo, suponha-se que, dentro de um mesmo contexto fático, determinado indivíduo custeie a aquisição de cocaína por um terceiro, concorrendo, ademais, para
o transporte, armazenamento e distribuição da droga para consumo. Sobre o assunto, podemos
encontrar diversas posições doutrinárias: 1) haverá crime de financiamento ao tráfico (art. 36)
em concurso material com o delito de tráfico praticado pelo agente (art. 33, caput e § 1°, ou
art. 34); 2) O agente deve responder pelo crime de tráfico por ele praticado (art. 33, capute § 1°,
ou art. 34) com a majorante prevista no art. 40, inciso VII, da Lei de Drogas; 142 3) O agente
responde apenas pelo crime de financiamento ou custeio ao tráfico (art. 36).
Parece-nos inviável a punição do autofinanciador pelos crimes de financiamento e pelo
tráfico por ele praticado. Afinal, se estamos diante de crimes que atentam contra o mesmo bem
jurídico - saúde pública -, não se pode admitir uma dupla punição pela mesma conduta delituosa. Também não se pode admitir a punição do aurofinanciador apenas pelo crime de tráfico
majorado, sob pena de se conferir a ele tratamento mais benigno do aquele dado ao agente que
atuou apenas como financiador.
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ARRUDA, Samuel Miranda. Drogas: aspectos penais e processuais penais: Lei 11.343/2003. São Paulo: Editora
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Por isso, o ideal é concluir que o autofinanciador deve responder apenas pelo crime de
financiamento, funcionando eventual tráfico por ele praticado como mero post foctum impunível. Ora, se o agente já expôs a perigo o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 36 da Lei de
Drogas por meio do financiamento ao tráfico, e depois resolve incrementar essa lesão precedente
contra o mesmo bem jurídico já posto em perigo, concorrendo para o tráfico por ele mesmo
financiado, há de ser aplicado o princípio da consunção, com a consequente absorção do tráfico.
Quem concorre para o tráfico por ele mesmo financiado não responde por dois crimes (tráfico
e financiamento ao tráfico). Com a prática do tráfico de drogas pelo próprio financiador não se
causa uma nova lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei n° 11.343/06 (saúde pública), senão tão-somente o seu incremento. Não se trata de uma nova ofensa, sim de um continuum que agrava
a ofensa precedente. Evidentemente, cabe ao juiz levar em conta esse incremento lesivo do injuto
penal no momento de fixar a pena. 143
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1!, e 34 desta Lei:

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos)
dias-multa.

37. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE.
Da mesma forma que o art. 36, o art. 37 instituiu mais uma exceção pluralista à teoria
monística, porquanto, a partir do advento da Lei n° 11.343/06, aquele que colaborar, como
informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e§ 1°, e 34 da Lei de Drogas, deverá responder não mais como partícipe do crime de tráfico de drogas (CP, art. 29), mas sim pelo tipo penal autônomo do art. 37.
Colaborar significa cooperar, prestar auxílio. No entanto, o art. 37 deixa claro que esta
colaboração não pode se dar de qualquer forma. Na verdade, a tipificação do art. 37 está condicionada à colaboração como informante, o que significa dizer que este auxílio do agente deve estar
restrito ao fornecimento de informações que, de alguma forma, contribuam para a prática dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da Lei de Drogas. É o que ocorre, por exemplo,
com o chamado "fogueteiro do tráfico", responsável por avisar os traficantes acerca de eventual
ação policial em determinada comunidade por eles dominada. A contrario sensu, qualquer outra
forma de colaboração que não a mera prestação de informações, como ocorre, por exemplo,
quando o agente fica responsável pelo transporte da droga, subsume-se ao art. 33, caput, da Lei
de Drog~s, por meio da norma de extensão do art. 29 do CP.
A propósito, como se pronunciou o Supremo, "a conduta do 'fogueteiro do tráfico', antes
tipificada no art. 12, § 2°, da Lei 6.368/76, encontra correspondente no art. 37 da Lei que a
revogou, a Lei 11.343/06, não cabendo falar em abolitio criminis. O informante, na sistemática
anterior, era penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime para o qual colaborava, em sintonia com a teoria monística do art. 29 do Código Penal: "Quem, de qualquer
modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". A nova Lei de Entorpecentes abandonou a teoria monística, ao tipificar no art. 37, como
143
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autônoma, a conduta do colaborador, aludindo ao informante (o 'fogueteiro', sem dúvida, é
informante), e cominou, em seu preceito secundário, pena de 2 (dois) a 6 (seis) anos de !t;clusão,
e o pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa, que é inferior à pena cominada
no art. 12 da Lei 6.368/76, expressando a mens lege que a conduta a ser punida mais severamente é a do verdadeiro traficante, e não as periféricas. A revogação da lei penal não implica,
necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio
da continuidade normativo-típica, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram
tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora. Reconhecida a dupla tipicidade, é imperioso que se faça a do simetria da pena tendo como parâmetro
o quantum cominado abstratamente no preceito secundário do art. 37 da Lei 11.343/06, de 2
(dois) a 6 (seis) anos de reclusão, !ex mitior retroativa por força do art. 5°, XL, da Constituição
Federal, e não a pena in abstrato cominada no art. 12 da Lei 6.368/76, de 3 (três) a 15 (quinze)
anos de reclusão".' 44
Para a tipificação do crime do art. 37 da Lei de Drogas, as informações prestadadas pelo
informante devem ter relevância causal para contribuir, de qualquer modo, para os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da Lei n° 11.343/06. Por isso, se a informação fornecida
pelo agente for irrelevante para a prática de tais crimes, há de ser reconhecida a ausência de nexo
causal, com o consequente reconhecimento da atipicidade de sua conduta.
As informações prestadas pelo agente devem ter como destinatário um grupo, organização
ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes dos arts. 33, caput e § 1°, e 34 da
Lei de Drogas. Há quem entenda que as expressões são sinônimas, 145 CÇlm o que não podemos
concordar. Na verdade, se o legislador se valeu de expressões distintas, o ideal é entender que
possuem significados diversos. Vejamos:
a) grupo: como será visto na sequência, a caracterização de uma organização ou de uma
associação depende da comprovação da permanência e da estabilidade. Logo, como o legislador se refere ao grupo em sep'\rado no art. 37, o ideal é concluir que este se caracteriza por
uma simples reunião de pessoas, ainda que voltada para a prática de um único delito de tráfico de drogas, e mesmo que desprovida de estabilidade e permanência. Portanto, a prestação
de informações a um mero concurso eventual de agentes já é suficiente para a tipificação do
crime do art. 37;
b) organização: como o art. 37 da Lei n° 11.343/06 faz menção à organização destinada à
prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1°, e 34 desta Lei, a compreensão
desse elemento do tipo deve ser feira em conjunto com o art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, que
passou a definir o conceito de organizações criminosas, nos seguintes termos: "associação de 4
(quatro) ou mais pessoas, estruturalmcme ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática dos crimes dos arts. 33, caput e§ 1°, e 34, da Lei n° 11.343/06, cuja
pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional;
c) associação: este conceito já foi estudado por ocasião da análise do art. 35 da Lei de
Drogas, para onde remetemos o leitor.
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Como o art. 37 tipifica apenas a prestação de informações a grupo, organização ou associação, discute-se na doutrina o correto enquadramento típico a ser feito na hipótese de o agente
colaborar como informante com um único traficante. A evidência, se o informante presta informações capazes de auxiliar este traficante solitário na prática dos crimes dos arts. 33, caput e
§ lo, e 34, da Lei de Drogas, não se pode descartar sua responsabilização penal. Afinal, se tais
informações são, de fato, relevantes para a traficância, não se pode negar que tal informante efetivamente concorre para o crime, na forma do art. 29 do C6digo Penal. O problema é que, como
a colaboração tipificada no art. 37 está restrita a grupo, organização ou associação, o informante
deveria responder, então, como partícipe do crime de trá~co. Isso, todavia, representaria patente
violação ao princípio da isonomia, porquanto aquele que colaborasse com grupo, organização
ou associação, responderia pelo crime do art. 37, cuJa pen1 cominada é de reclusão, de 2 (dois)
a 6 (seis) anos, ao passo que o agente que colaborasse :om um único traficante - conduta evidentemente menos gravosa - seria processado pelo crime do art. 33, sujeitando-se a uma pena
mínima de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. Por isso, em razão da lacuna constante da Lei de Drogas, a solução preconizada pela dourrina é no sentido da aplicação da analogia in bonam partem,
para fins de se concluir que o tipo penal do art. 37 também abrange o informante que colabora
com um único traficante. 14 "
O crime do art. 37 da Lei de Drogas funciona ccmo ·;erdadeiro tipo penal subsidiário (soldado de reserva) em relação à associação para fins de tdfico (art. 35). Em outras palavras, para
que o agente responda pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas, sua colaboração deve ser obrigatoriamente eventual. Ou seja, apesar de não estar associado de maneira estável ou permanente
a determinado grupo, organização ou associação, o agente colabora eventualmente com tais
indivíduos, geralmente com o objetivo de receber deter:n~nada remuneração pelos serviços por
ele ocasionalmente prestados. Logo, se restar evidenciado que o agente estabeleceu um vínculo
associativo estável e permanente com os destinatários das informações, passando a agir como
um dos integrantes da associação criminosa, tendo como função precípua exatamente a prestação de informações, sua conduta deverá ser tipificada no art. 35 da Lei n° 11.343/06.
Por conseguinte, responderá apenas pelo crime de associação do art. 35 da Lei 11.343/2006
-e não pelo mencionado crime em concurso com o de colaboração como informante, previsto no art. 37 da mesma lei - o agente que, já integ~ando associação que se destine à prática
do tráfico de drogas, passar, em determinado momento, a colaborar com esta especificamente na condição de informante. O tipo penal do art. 37 reveste-se de verdadeiro caráter de
subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade c_uando não se comprovar a prática de
crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participe do próprio delito de trá~co
ou de associação, a conduta consistente em colaborar com informações já será inerente aos
mencionados tipos. Dessa forma, só pode ser considerado informante, para fins de incidência do art. 37 da Lei 11.343/2006, aquele que não integre a associação, nem seja coautor ou
partícipe do delito de tráfico. Nesse comexto, considerar que o informante possa ser punido
duplamente - pela associação e pela colaboração con a própria associação da qual faça parte
-, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela i11,devido bis in idem, punindo-se,
146
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de forma extremamente severa, aquele que exerce função que não pode ser entendida como a
mais relevante na divisão de tarefas do mundo do tráfico. 147
Como o art. 37 faz menção à colaboração, como informante, com grupo, organização ou
associação destinados ao tráfico de drogas, o ideal é concluir que o delito se consuma no exato
momento em que a informação chegar ao conhecimento dos destinatários das informações,
pouco importando a execução de ulterior crime.de tráfico de drogas. Conquanto seja de difícil
caracterização, a tentativa é perfeitamente possível, já que se trata de crime plurissubsistente.
Basta pensar na hipótese de informações prestadas pelo informante por correspondência serem
interceptadas por terceiro antes de chegar aos verdadeiros destinatários.
Enfim, não se pode descartar a possibilidade de o crime sob análise ser praticado por funcionário público, que repassa ao grupo, organização ou associação, informações das quais tomou conhecimento em razão do exercício funcional. Nesse caso, a depender das circunstâncias
do caso concreto, o juízo de tipicidade deve ser feito nos seguintes termos:
a) se o funcionário público não tiver solicitado nem recebido qualquer vantagem, deve
responder pelo crime do art. 37 com a aplicação da majorante do art. 40, inciso II, ambos da
Lei n° 11.343/06;
b) se o funcionário público tiver solicitado ou recebido vantagem indevida para o repasse
das informações, deve responder pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas em concurso material
com o crime de corrupção passiva (CP, art. 317), sendo inviável a aplicação de quaisquer dos
princípios que regem o conflito aparente de normas, já que as condutas e os bens jurídicos tutelados são diversos. Nesse caso, não será possível a incidência da causa de aumento de pena do
art. 40, inciso II, da Lei n° 11.343/06, sob pena de bis in idem, já que o abuso da função pública
já foi levado em consideração para fins de tipificação do crime do art. 317 do CP;
c) se o funcionário público prestar as informações ao grupo cedendo a pedido ou influência de outrem, mas sem que haja o recebimento de vantagem indevida, deverá ser denunciado
pelo crime do art. 37 em concurso com o crime de corrupção passiva privilegiada, previsto no
art. 317, § 2°, do Código Penal, hipótese em que, pelos mesmos motivos já expostos, não será
viável a incidência da majorante do inciso II do art. 40.
Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena- detenção, de 6· (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional
a que pertença o agente.
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38. PRESCRIÇÃO OU MINISTRAÇÃO CULPOSA DE DROGAS.
38.1. Crime culposo.
É sabido que, em regra, os crimes são punidos exclusivamente a título de dolo. Este princípio da excepcionalidade do crime culposo consta expressamente do art. 18, parágrafo único,
do Código Penal: "salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente".
Portanto, somente será possível a punição de determinada conduta a tÍtulo culposo se
houver ressalva expressa no texto da Lei. E é exatamente isso o que ocorre no art. 38 da Lei no
11.343/06. Ao contrário das demais condutas delituosas constantes da Lei de Drogas, punidas
apenas a título doloso, a redação do tipo penal em questão deixa transparecer que esta será
punida exclusivamente se praticada culposamente, já que o próprio tipo penal faz referência
expressa à prescrição ou ministração culposa de drogas. Portanto, na hipótese de prescrição ou
ministração dolosa de drogas, deverá o agente ser processado pelo crime do art. 33, caput, que
também faz uso dos verbos prescrever e ministrar.
Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado, causadora de um resultado não desejado, mas objetivamente previsível. São 3 (três) as modalidades da culpa: a) imprudência: é a
culpa em sua forma comissiva; b) negligência: é a culpa em sua forma omissiva; c) imperícia: é a
inobservância de regra técnica no exercício de arte, profissão ou ofício.
Pelo menos em regra, os crimes culposos funcionam como tipos penais abertos, assim compreendidos como os tipos penais nos quais não há a descrição completa e precisa do modelo de
conduta proibida ou imposta, sendo necessária uma complementação para fins de subsunção da
conduta delituosa a determinado tipo penal. A título de exemplo, quando alguém é denunciado
pelo crime de homicídio culposo (CP, art. 121, c~ 3°), o juízo de tipicidade passa, obrigatoriamente, pela complementação do art. 18, inciso II, do CP, a fim de que se possa aferir se o resultado objetivamente previsível, porém não desejado, decorreu da inobservância do dever objetivo
de cuidado manifestada através de conduta imprudente, negligente ou imperita.
Conquanto os crimes culposos sejam comumente citados como exemplos de tipos penais
abertos, especial atenção deve recair sobre o crime do art. 38 da Lei de Drogas, porquanto, nesse
caso, o legislador estabelece expressamente as formas de atuação culposa incriminadas, quais
sejam:
a) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente: se, por conta
de uma má avafiação do estado de saúde, o agente prescrever ou ministrar drogas sem que o paciente delas necessite, deverá responder pelo crime do art. 38, caput, da Lei de Drogas. A título
de exemplo, suponha-se que, por equívoco, um enfermeiro ministre droga em paciente errado,
causando sua morte. Nesse caso, para além da responsabilização criminal pelo crime de prescrição
ou ministração culposa, o agente também deverá responder pelo crime de homicídio culposo;
b) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, em doses excessivas: o crime só restará caracterizado se a dose prescrita ou ministrada for evidentemente maior que aquela necessária, o
que significa dizer que a prescrição ou ministração culposa de drogas em dose pouco acima da
quantidade necessária, evidenciadora de uma culpa leve, não terá o condão de tipificar o crime
do art. 38;
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c) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: por se tratar de norma penal em branco, a correta compreensão do art. 38,
caput, in fine, passa pela compreensão das determinações legais ou regulamentares acerca do
assunto.
Tendo em vista a pena privativa de liberdade Co)minada ao deliro - detenção, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos -, cuida-se de infração de menor potencial ofensivo, a ser processada e
julgada perante os Juizados Especiais Criminais.

38.2. Sujeitos do crime.
A conduta incriminada pelo art. 38 da Lei de =:>rogas CO!Tesponde, grosso modo, àquela
constante do revogado art. 15 da Lei n° 6.~·68/76: "Prescrever ou ministrar culposamente, o
médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em dose evi::lentemente maior que a necessária ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar".
Diversamente do revogado art. 15 d~t Lei no 6.368/76, a nova redação conferida ao crime
de prescrição ou ministração não faz meEção expressa ao sujeito ativo do crime (médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem). Daí, todavia, não se pode concluir que o
crime tenha sido transformado em crime comum. Ora, o art. 38 da Lei de Drogas faz uso de
dois verbos: prescrever significa receitar, indicar; ministrar consiste em, inocular, introduzir no
organismo de alguém substância entorpecente, por qualquer meio. Em virtude dos verbos utilizados pelo referido dispositivo legal, subsiste a classificação desse crime como próprio, ou seja,
aquele deliro que exige uma qualidade especial do agente. Afinal, somente médicos ou dentistas
têm autorização legal ou regulamentar para prescrever drogas, e apenas médicos, dentistas, farmacêuticos ou profissionais da c:nfermagem têm semelhante autorização para ministrar drogas.
Tal conclusão é reforçada pelo próprio parágrafo único do art. 38, que prevê a comunicação da
condenação ao Conselho Profissional respectivo.
Portanto, se a conduta tipificada no art. 38 for praticada por agente que não seja dotado
das qualidades especiais acima mencionadas, deverá ser processado pelo crime do art. 33, caput,
da Lei de Drogas. É o que ocorre, por exemplo, com veterinários, que têm autorização para
ministrar drogas apenas em animais, jamais em seres humanos. Não por outro motivo, em caso
concreto em que determinado agente prescrevia drogas no exercício ilegal da medicina, concluiu
o STJ tratar-se de tráfico de drogas. 1'1"
Como não se admite participação dolosa em crimes culposos, se alguém, dolosamente,
obtiver receita de médico prescrevendo culposamente drogas sem que delas necessite o paciente,
este deve ser punido pelo crime do art. 38, ao passo que aquele deverá ser processado pelo crime
de tráfico de drogas previsto no art. 33 se entregar a consumo a referida substância.
O sujeito passivo do delito é o paciente do in:rator, ou sej~, quem está submetido a seus
cuidados.
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38.3. Consumação.
No tocante ao verbo ministrar, a éonsumação ocorre no exato momento em que a droga é
introduzida no organismo humano. De seu turno, em relação à conduta prescrever, consuma-se o delito com a simples entrega da receita ao paciente, pouco importando se este realmente
adquiriu a substância ou se fez uso da droga. Por se tratar de crime culposo, não se admite a
punição a título de tentativa. Na hipótese de o paciente sofrer danos em sua saúde física ou mental, ou até mesmo a morte, o agente também deverá responder pelos crimes de lesão corporal
culposa ou homicídio culposo em concurso formal.

38.4. Comunicação ao respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei de Drogas, que "o juiz comunicará a condenação
ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente". De se notar que não
se trata de pena imposta pelo juiz criminal, nem tampouco de efeito genérico ou específico da
sentença condenatória, mas sim de mera comunicação ao respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional, para fins de responsabilização administrativa.
Destarte, como haverá mera comunicação sem a imposição· de quaisquer sanções por parte
do juiz criminal, o fato de o dispositivo prever o envio dessas informações ao respectivo Conselho de Fiscalização antes do trânsito em julgado da sentença condenatória não viola a regra de
tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência. Aliás, parte da doutrina entende
que essa comunicação deve ser feita tão logo seja recebida a denúncia, sem que haja necessidade
de condenação, muito menos o trânsito em julgado, porquanto a medida não é um efeito da
condenação, nem impliea em prejuízo necessário ao profissional, servindo apenas para dar ciência do fato delituoso ao órgão responsável pela fiscalização da respectiva atividade profissional. 149
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena- detenção, de 6 (seis} meses a 3 (três} anos, além da apreensão do veículo, cassação da
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
aplicada, e pagamento de 200 {duzentos) a 400 (quatrocentos} dias-multa.
Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão
de 4 (quatro} a 6 (seis} anos e de 400 (quatrocentos} a 600 (seiscentos} dias-multa, se o veículo
referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.

39. CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÃO OU AERONAVE SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS.
.
O art. 39 da Lei de Drogas tipifica apenas a condução de embarcação ou aeronave sob a
influência de drogas, porquanto a condução de veículo automotor nas mesmas condições subsume-se ao tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que possui a seguinte redação:
"Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada ~m razão da influência de
.
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".
149
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Como o art. 39 faz referência apenas ao consumo de drogas, é evidente que a condução de
embarcação ou aeronave sob a influência de álcool não encontra adequação típica neste dispositivo legal, muito menos no art. 306 do CTB, que abrange tão somente o trânsito de veículos
automotores nas vias terrestres. Por consequência, o juízo de tipicidade deve ser feito em consonância com o art. 34 da Lei de Contravenções Penais ("Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em risco a segurança pública") ou com o art. 35 da mesma
Lei ("Entregar-se, na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei
o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim"), sem prejuízo da
utilização do art. 132 do CP, que, por se tratar de crime de perigo concreto, exige a comprovação
de que a conduta do agente expôs a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

39.1. Elementos do tipo.
Conduzir consiste em guiar, dirigir, enfim, colocar a embarcação ou aeronave em funcionamento utilizando seus mecanismos de direção. Há quem entenda que se trata de crime comum.
Preferimos visualizar no art. 39, todavia, espécie de crime de mão própria, assim compreendido
como aquele cuja execução é intransferível, indelegável, devendo ser levado a efeito pelo próprio
agente, porquanto o crime restará tipificado apenas quando o condutor da embarcação ou aeronave estiver sob a influência de drogas, sendo inviável que este delegue a execução do crime
a terceiro. 150

Esta condução terá como objeto:
a) embarcação: ao contrário da Constituição Federal (art. 109, IX), que autoriza a fixação da competência da Justiça Federal apenas quando se tratar de crimes cometidos a bordo
de navios, isto é, embarcações aptas para a navegação em alto-mar, o art. 39 da Lei de Drogas
faz uso da expressão embarcação, a ser compreendida como o veículo suscetível de se locamover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas (Lei n° 9.537/97,
art. 2°, V);
b) aeronave: consoante disposto no art. 106, caput, da Lei no 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa
sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar
pessoas ou coisas.

39.2. Sob a influência de drogas.
Para tipificação do crime do art. 39 da Lei de Drogas, a condução da embarcação ou da
aeronave deve se dar após o consumo de drogas. A configuração deste tipo penal se satisfaz com a
simples ingestão de droga capaz de perturbar os sentidos de quem delas fez uso. Portanto, não
há necessidade de se flagrar o condutor em um estado de completa intoxicação, absolutamente
privado da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento.
Nada diz a Lei de Drogas acerca dos meios a serem utilizados para comprovação do uso de
drogas. Evidentemente, para fins de comprovação do consumo de drogas, o meio de prova mais
eficaz é o exame de sangue ou de urina. No entanto, por força do princípio do nemo tenetur
150

No sentido de que se trata de crime de mão própria: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto
Galvão de. Op. cit. p. 161
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se detegere, o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aliás, referindo-se ao
crime de embriaguez ao volante (Lei n° 9.503/97), a jurisprudência pátria sempre se manifestou
no sentido de que a recusa do condutor em submeter-se ao bafômetro ou a um exame de sangue
não configura crime de desobediência nem pode ser interpretada em seu desfavor, pelo menos
no âmbito criminal, sendo inviável a presunção da embriaguez. 151

No entanto, o exercício do direito à não autoíncriminação não· é óbice à comprovação do
uso pretérito de drogas. Ainda que o condutor se recuse a fornecer material para a realização
de exame pericial de sangue (ou de urina), o uso de drogas pode ser comprovado através de
exame clínico com a participação passiva do agente. Ou seja, ainda que o condutor se recuse a
colaborar com a produção da prova incriminadora, fazendo uso de seu direito de não produzir
prova contra si mesmo, um médico perito pode facilmente constatar que tal pessoa tenha feito
uso de drogas, sem que se exija qualquer comportamento ativo do agente, bastando analisar,
por exemplo, a aparência do agente, sua atitude, orientação, elocução, andar, coordenação
motora, etc. Aliás, com o advento da "Nova Lei Seca" (Lei n° 12.760112), pensamos ser perfeitamente possível a aplicação subsidiária do quanto disposto no art. 306, § 2°, do Código
de Trânsito Brasileiro, a fim de se admitir que a comprovação do uso de drogas seja feito com
base em exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova.

39.3. Crime de perigo concreto.
Crimes de perigo são aqueles em que há uma probabilidade de dano, que, no entanto,
não precisa ocorrer para a consumação do deliro. Na verdade, quando o legislador cria um
crime de perigo, seu objetivo é levar a efeito a punição do agente antes que sua conduta venha,
efetivamente, a causar lesão ao bem juridicamente protegido. Por isso, os crimes de perigo são,
em regra, de natureza subsidiária, sendo absorvidos pelos crimes de dano. Há duas espécies de
crimes de perigo:
a) crimes de perigo abstrato: há uma presunção feita pelo legislador de que a prática de
determinada conduta representa um risco ao bem jurídico, sendo desnecessária, portanto, a
comprovação no caso concreto de que a conduta do agente tenha efetivamente produzido a
situação de perigo que o tipo penal visa evitar (v.g., porre ilegal de arma de fogo);
b) crimes de perigo concreto: a situação de perigo supostamente criada pela conduta do
agente faz parte do tipo penal, daí por que deve ser comprovada no caso concreto, sob pena de
atipicidade da conduta. É o que ocorre, a título de exemplo, com o crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro ("Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão
para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano"),
cujo juízo de tipicidade demanda a comprovação, no caso concreto, que a condução de veículo
automotor pelo agente trouxe risco à vida ou à saúde de outrem (v.g., motorista em zigue-zague,
na contramão, em alta velocidade, etc.).
Na redação do art. 39 da Lei de Drogas, o legislador faz menção à condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.
Como se pode notar, a situação de perigo presumida pelo legislador está inserida no próprio
151
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tipo penal. Logo, trata-se de crime de perigo concreto, sendo inviável a punição do agente pela
prática deste crime sem que a acusação comprove que a incolumidade pública foi efetivamente
colocada em situação de risco.

39.4. Penas e medidas cautelares.
O preceito secundário do art. 39 da Lei n° 11.343/06 estabelece uma pena de detenção,
de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva
ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento
de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias multa.
Levando-se em consideração a pena privativa de liberdade cominada ao delito - 6 (seis)
meses a 3 (três) anos-, a competência para o processo e julgamento será do juízo comum, aplicando-se o procedimento comum sumário (CPP, art. 394, § 1o, II). De todo modo, como a pena
mínima é inferior a 1 (um) ano, é possível a concessão da suspensão condicional do processo,
conquanto preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.
Nos mesmos moldes que o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador também estabeleceu
no próprio preceito secundário do art. 39 da Lei n° 11.343/06 a aplicação de penas restritivas
de direito a serem impostas de maneira cumulativa com a pena privativa de liberdade e a multa.
Logo, diversamente do que ocorre no âmbito do Código Penal, em que a pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade, é certo dizer que, por ocasião da aplicação da pena
cominada ao art. 39, deverá o magistrado aplicar não apenas a pena pr"ivativa de liberdade e a
multa, mas também, cumulativamente, a pena de apreensão do veículo, a cassação da habilitação ou proibição de obtê-la.
A primeira pena restritiva de direitos a que se retere o art. 39 é a apreensão do veículo. Esta
apreensão da embarcação ou da aeronave de modo algum se confunde com a apreensão a que se
refere o Código de Processo Penal. Em sua acepção técnica, a apreensão, tida como meio de
obtenção de prova, deve ser compreendida como uma medida de constrição em virtude da qual
objetos ou pessoas são colocados sob a custódia do Estado pelo fato de interessarem ao processo
(v.g., apreensão da arma utilizada para a prática do crime). Ora, se a apreensão do veículo consta
do preceito secundário do art. 39, é evidente que o legislador aí a considera como espécie de
pena restritiva de direitos, e não como meio de obtenção de prova, até mesmo pelo fato de que,
uma vez comprovado o uso pretérito de drogas, a retenção da embarcação ou aeronave pouco
interessa para a instrução probatória. Conclui-se, pois, que a expressão apreensão do veículo foi
usada pelo legislador em sua acepção vulgar, no sentido de impedir a utilização da embarcação
ou aeronave pelo mesmo prazo referente à pena privativa de liberdade, ainda que substituída por
restritiva de direitos. Evidentemente, como esta apreensão do veículo é espécie de pena restritiva
de direitos, sua aplicação está condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória,
podendo recair apenas sobre a embarcação (ou aeronave) pertencente ao acusado. Com efeito,
em fiel observância ao princípio da pessoalidade da pena, que determina que nenhuma pena
passará da pessoa do condenado (CF, art. 5°, XLV), jamais será possível~ aplicação desta pena
na hipótese de o veículo pertencer a terceiro de boa-fé.
·
Para além da apreensão do veículo, o preceito secundário do art. 39 também faz referência
à cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade aplicada. Novamente, o legislador parece deixar de lado a boa técnica de utilização
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do vernáculo, já que se refere à cassação da habiliMçáo, que traz em si a ideia de que o condutor
jamais poderia obter novamente sua habilitação, o que ::1ão corresponde à realidade, vez que o
próprio dispositivo legal estabelece que tal cassação dev!:..durar pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Cuida-se, portanto, não de uma cassação definitiva da habilitação
para a condução de embarcações ou aeronaves, mas sim de mera suspensão. Na hipótese de o
agente não estar habilitado à condução do veículo, evntual condenação pela prática do crime
do art. 39 funcionará como óbice à obtenção da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade aplicada.
De se notar que a suspensão da habilitação ou a proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade aplicada constam do prece.to secundário do art. 39 como espécies
de penas restritivas de direito. Logo, por força da regra de tratamento que deriva do princípio
da presunção de inocência, tais sanções só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
Discute-se, então, acerca do procedimento a ser adotado pelo juiz na hipótese de verificar
que o mesmo agente insiste em reiterar a prática delituc::a do art. 39, colocando em risco a incolumidade pública por conduzir embarcação ou acrona\"c: após o ,consumo de drogas.
Apesar de a Lei de Drogas silenciar acerca do a5sunto, parece-nos possível a aplicação
subsidiária do quanto disposto no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97),
que autoriza expressamente a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor como
medida cautelar que pode ser concedida pelo juiz em qualquer fase da persecução penal. Afinal, consoante disposto no art. 3° do CPP, a lei proc~ssual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemenw dos princípios gerais de direito. Logo,
como não se pode privar o magistrado do poder cautelar, sob pena de frustração da própria
eficácia da persecução penal em curso, há de ser admitida a aplicação analógica da medida
cautelar do art. 294 do CTB no âmbito da Lei de Drogas, desde que evidenciada a presença
de seus pressupostos legais.
Segundo o art. 294 do CTB, "em qualquer fas~ da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de
ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou :linda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para
dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua oov:nção". Como não se admite a execução
provisória das penas de suspensão da habilitaçáo (ou proibição de obtê-la), a aplicação dessa
medida cautelar do art. 294 do CTB está condicio_·,ada à presença do Jumus.comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios de aLnoria·, e do periculum libertatis. O periculum
libertatis a que se refere o art. 294 do CTB está relaó:·nado única e exclusivamente à garantia
da ordem pública, a ser aqui compreendida como o cuidado de se evitar que o agente volte
a praticar novos delitos de trânsito, pondo em risco :l segurança viária e a incolumidade pública, em virtude de sua acentuada imprudênci2, r:cgligência ou imperíc.ia. Não por outro
motivo, em caso concreto atinente a homicídio na direção de veículo automotor, concluiu o
STJ que, ausente a demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar do paciente,
deve-se permitir que o acusado aguarde o julgamento em liberdade mediante o compromisso
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de comparecer a todos os atos do processo, além da necessária entrega ao juízo da carteira de
habilitação para dirigir veículos. 152
Por fim, dispõe o art. 39, parágrafo único, da Lei de Drogas, que as penas de prisão e
multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400
(quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de
transporte coletivo de passageiros (v.g., balsas, avião comercial). Justifica-se o aumento da pena
em virtude da maior potencialidade lesiva da conduta do agente, que expõe a risco um número
ainda maior de pessoas. Para tanto, é indispensável que o agente atue no transporte de passageiros, assim como a existência de viajante no veículo no exato instante da criação da situação
de risco. Perceba-se que, ao se referir à pena de prisão, o legislador não faz referência expressa à
"reclusão" ou à "detenção". Diante desse silêncio, o ideal é concluir que o parágrafo remete-se às
penas do caput, logo, a pena privativa de liberdade a ser aplicada seria de detenção, de 4 (quatro)
a 6 (seis) anos.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois
terços, se:
I -a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do
fato evidenciarem a transnacionalidade do delito.:
11- o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão
de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;
111 -a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas,
esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de
reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou
qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;
V- caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
VI -sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;
VIl -o agente financiar ou custear a prática do crime.

40. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
Na vigência da Lei n° 6.368/76, o art. 18 também contemplava diversas causas de aumento
de pena, porém dispunha que o quantum de majoração devia variar entre 113 (um terço) e 2/3
(dois terços). A nova Lei de Drogas manteve a previsão de diversas majorantes. Todavia, houve
uma redução do patamar mínimo do aumento possível, que passou a ser de 1/6 (um sexto). Cuida-se, nesse ponto, de novatio legis in mellius, que deve retroagir em benefício daqueles acusados
que foram condenados sob a égide da Lei n° 6.368/76, mormente quando a majorante tiver sido
fixada no mínimo de 1/3 (um terço). 153
152

STJ, 5ª Turma, HC 162.678/MA, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/11/2010, DJe 13/12/2010.
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De se notar que o concurso eventual de agentes foi suprimido como causa autônoma de
aumento de pena (revogado art. 18, inciso III, I • parte, da Lei n° 6.368/76). Como a associação
eventual para o cometimento do tráfico de drogas deixou de ser rotulada como causa de aumento de pena, é evidente que se trata de novatio legis in mellius, que deve retroagir em benefício
daqueles traficantes cuja pena foi majorada sob a égide da antiga Lei de Drogas. 154
Ao contrário do revogado art. 18 da Lei n° 6.368/76, que dispunha que as penas dos crimes
definidos naquela Lei seriam aumentadas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) nas hipóteses ali
mencionadas, o art. 40 da nova Lei de Drogas é claro ao restringir a incidência das majorantes apenas aos crimes dos arts. 33 a 37. Revela-se inviável, por conseguinte, a aplicação dessas
causas de aumento de pena aos crimes dos arts. 28 (porte ou cultivo de drogas para consumo
pessoal), 38 (prescrição ou ministração culposa) e 39 (condução de embarcação ou aeronave sob
a influência de droga).
De rodo modo, como o art. 40 não faz qualquer ressalva, a incidência das majorantes ali
previstas será possível em relação a todo e qualquer crime previsto entre os arts. 33 a 37. Logo,
se alguém oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a adolescente de seu relacionamento, para juntos a consumirem, deverá responder pelo crime do art. 33, § 3°, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06.
Na mesma linha, na medida em que o art. 40 dispõe que as penas previstas nos arts. 33
a 37 devem ser aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nas hipóteses ali mencionadas,
não configura bis in idem a incidência simultânea das referidas majorantes aos crimes de tráfico
de drogas (art. 33) e de associação para fins de tráfico (art. 35), porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente. A tÍtulo de exemplo, se restar
comprovada a prática de tráfico transnacional de drogas por meio de associação de caráter internacional, a majorante do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, deve ser aplicada tanto à infração
penal do art. 33, caput, quanto ao delito do art. 35, caput, sem que se possa objetar eventual bis
in idem. 155
A depender do caso concreto, também é perfeitamente possível a incidência de mais de
uma causa de aumento pena (v.g., transnacionalidade do delito, prevalecendo-se o agente do
exercício de função pública). Logo, havendo mais de uma majorante no mesmo faro delituoso,
pode o magistrado aplicar todas as causas de aumento de pena ou somente uma delas, a teor
do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Nesse caso, como as majorantes têm
objetivos distintos, não há falar em bis in idem.
'verificando-se uma verdadeira novatio /egis in mellius e, como tal, aplica-se retroativamente aos delitos
cometidos sob a égide da Lei nQ 6.368/1976". (STJ, 5' Turma, HC 135.172/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/03/2012, DJe 24/04/2012). Na mesma linha: STJ, 5' Turma, HC 124.763/SP, Rei. Min. Laurita Vaz,
j. 28/06/2011, DJe 01/08/2011; STJ, 6' Turma, AgRg no REsp 1.112.371/MG, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 06/11/2012, DJe 26/11/2012.
154 No sentido de que a revogação da majorante pelo concurso eventual de agentes outrora prevista no art. 18,
inciso 111, da Lei nQ 6.368/76, pela nova Lei de Drogas, caracteriza hipótese de abolitio criminis, devendo retroagir por ser norma penal mais benéfica: STF, 2' Turma, RHC 83.987/SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/02/2010,
DJe 55 25/03/2010. Na mesma linha: STJ, 6' Turma, HC 202.760/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 26/11/2013.
155 Com esse entendimento: STJ, 6' Turma, HC 187.241/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/06/2012,
DJe 25/06/2012. E ainda: STJ, 5' Turma, REsp 738.253/SC, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 06/12/2005, DJ 01/02/2006
p. 599.
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Quanto ao cálculo da pena, parece-nos que a simples existência de mais de uma causa de
aumento de pena não autoriza, de per si, a majoração da pena em 2/3 (dois terços). Na verdade,
o raciocínio deve ser semelhante àquele utilizado para o crime de roubo circunstanciado (CP,
art. 157, § 2°), ou seja, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação O)ncrera, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes" (súmula ao 443 do STJ). Nesse contexto, como já
se pronunciou o STJ, "a presença de duas causas de aumento de pena no crime de tráfico ilícito
de drogas não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo
previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate
a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação".' 56

40.1. Transnacionalidade e extraterritorialidade do delito.
A primeira majorante prevista no art. 40 da Lei de Drogas diz respeito à hipótese em que
a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do deiito. Como será visto mais adiante, por ocasião da análise do art. 70 da Lei n° 11.343/06, essa transnacionalidade do tráfico de drogas também é causa
de fixação da competência da Justiça Federal, nos termos do ar r. 109, inciso V, da Constituição
Federal.
Por ilícito transnacional se compreende aquele que transcende o território brasileiro, ou
seja, que envolve águas ou solo ou espaço aéreo que vão além do território nacional. Na hipótese
de o crime ultrapassar os limites do ter~itório brasileiro, será considerado transnacional, ainda
que não envolva diretamente qualquer outro país soberano.
Como a redação anterior da Lei de Drogas fazia referência à internacionalidade como causa
de aumento de pena, entendia-se que a simples aquis~ção da droga em outro país não autorizava
a incidência da majorante, porquanto era necessária<. comprovação da existência de um vínculo
entre nacionais e estrangeiros. Çomo a nova Lei de Drogas preferiu a expressão transnacional,
ou seja, uma ação além das nossas fronteiras, basta que o deliro tenha a sua execução iniciada ou
terminada fora dos limites do território nacional.

O inciso I do art. 40 aponta certas circunstàncias que devem ser sopesadas para fins de
reconhecimento da transnacionalidade do tráfico de drogas: a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e circunstâncias do fato. Por isso, se restar evidenciado que
um dos acusados pegou considerável quantidade de droga em cidade próxima à fronteira com a
Bolívia, tendo outro acusado afirmado que tinha conhecimento de que a droga vinha da Bolívia,
constando, ademais, inscrição em esp:cnhol na embalagem de alguns papelotes, não se pode
descartar o reconhecimento da transnacionalidade co rráfico. 157
A transnacionalidade do tráfico de drogas pre.;supõe o intuito de transferência da droga
envolvendo mais de um país, dispensando, para sua caracterização, a efetiva ocorrência do resultado. Não por outro motivo, em caso concreto de remessa ilícita de drogas por via postal a
156 STJ, 5• Turma, HC 156.060/SP, Rei. Min. Laurita vaz, j. 22/11/2011, DJe 02/12/2011.
157 STJ, 6• Turma, HC 148.130/MS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16/08/2012, DJe 03/09/2012. No sentido de
que a existência de mensagens em língua espanhola no celular de um dos acusados, a enorme quantidade da
substância apreendida (quase duas toneladas de maconha) e a inscrição "lndustria Paraguaya" em embalagem
utilizada no transporte da droga autorizam o reconhecimento da transnacionalidade do tráfico: STJ, 3• Seção,
CC 115.595/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 28/09/2011, DJe 10/10/2011.
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país estrangeiro, cuja apreensão se deu ainda no territóri:> nacional, concluiu o STJ que, uma
vez demonstrada que a intenção do agente era a de remeter drogas a outro país, e tendo sido
concretizados todos os atos de execução do delito, caracterizada está a internacionalidade da
conduta, ainda que a substância entorpecente não tenhz, chegado ao destinatário situado em
país estrangeiro. 158
Esta transnacionalidade 11ão está circunscrica i'!s condt•tos de importar e exportar, aplicando-se também às demais condutas, tais como transportar, trazer consigo, etc. Portanto, responde
pelo delito de tráfico internacional de drogas perante a Justiça Federal o agente que, oriundo da
Argentina, for flagrado no aeroporto do Galeão, durante procedimento de embarque em voo
159
internacional para a Espanha, transportando cápsulas de cocaína em seu estômago.
Destarte, para fins de incidência da majorante elo arr. 40, inciso I, não é necessária a efetiva
na"•r:---,,~A cb fronteira nacional. Na verdade, basta a presença de evidências de que a subs-

"tância entorpecente mercaucoJa..l- •inha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias
internacionais. 160
Para que possa falar em tráfico internacional de drogas, é indispensável qu~ ~ clroga apreendida no Brasil também seja considerada ilícita no país de origem (ou de destino). Do contráno,
ter-se-á mero tráfico interno, de competência da Justiça Estadual. Daí o moti\" !. ,·I,' qu:~l decidiu o STJ que a importação de cloreto de etila (vulgarmente conhecido conl\l .. \., :... 1 !'' · ~ume")
da Argentina não é crime de competência da Justiça Federal, pois lá não h;i ·' í'' ,i ''''".J de uso
ü~~~ substância. 161 Evidentemente, se essa mesma substância fosse imporrad.1 ,J_. r·'" .""'" houvesse semelhann.. p•"ihicão àquela existente no território nacional, não se poder i;~ ,, .. , · · ·possibilidade de aplicação da~·--;------ -1 ....... <o, "·-'"" •• "" Lc:tn" 11.:54.3/06."''
Não se l'"'i.lt= acreditar que o simples fato de a co:aína ter sido provavelmente adquirida
""' nolívia atraia a competência da Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a
apreensão da droga no país configuraria tdfico internacional, eis que o Brasil não produz tal
158 STJ, 3ª Seção, CC 109.646/SP, Rei. Min. Og Fernandes, j. 23/03/2011, DJe 01/08/2011.
159 Nessa linha: TRF3, ACR 2007.61.19.003051-0, 2• Turma, REI. Desembargador Federal Cotrim Guimarães,
DJF 05/03/2009 p. 433. No sentido de que o flagrante de acusado em trânsito para o Aeroporto Internacional
de Cumbica/Guarulhos, trazendo consigo substância entorpecente em vias de ser transportada a outro país África do Sul-, autoriza a incidência da majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas: STJ, 6• Turma,
HC 203.198/SP, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/03/2013, DJe 13/03/2013.
160 STJ, 5ª Turma, HC 179.519/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/12/2012, DJe 01/02/2013. Na mesma linha: STJ, s•
Turma, HC 137158/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21/06/2010; STJ, s• Turma, HC 157.867/
SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 22/11/2011, DJe 07/12/2011. No mesmo sentido, entendendc que, para fins de
incidência da majorante do art. 40, inciso I, basta que as circunstâncias do crime indiquem que a droga era proveniente de local fora dos limites territoriais nacionais: STJ, 6• Turma, HC 133.980/SP, Rei. Min. Alderita Ramos
de Oliveira- Desembargadora convocada do TJ/PE -, j. 18/12/2012, DJe 08/02/2013.
161 STJ, 3ª Seção, CC 34.767/PR, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 23/09/2002 p. 221).
162 No sentido da competência da Justiça Federal para o processe e julgamento de tráfico internacional de cloreto
de etila (popularmente conhecido como "lança-perfume") internalizado no Brasil através do Paraguai, uma vez
que a referida substância é considerada entorpecente em ambos os países: TRF4, ACR 2004.70.02.001039-0,
Sétima Turma, Relator Victor Luiz dos Santos Laus, O. E. 18/11/2009.
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entorpecente.t63 No mesmo contextot. O>:simples fato de alguns acusados serem estrangeiros não
é motivo suficiente para a conclusão:die:,que se trata de tráfico transnacional. 164
Na mesma linha, a prisão de dtellVrminada pessoa em localidade próxima à fronteira do
Brasil com outro país ou o fato de a dim>ga ter sido adquirida de um estrangeiro não autoriza~
concluir, prima focie, pela internaciomm!lidade do tráfico. Antes, é necessário identificar se os
agentes estão envolvidos com atos de iillmportação e transporte transnacional ou se seriam meros
revendedores que já teriam adquirido ;a, <droga na cidade brasileira. 165
Não há falar em bis in idem na apll1cação da causa de aumento de pena da transnacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lccii no 11.343/2006, sob o argumento de que a conduta de
"exportar" ou "importar" está contida mo núcleo do art. 33 da Lei n° 11.343/2006. 166 Também
não se pode falar em bis in idem na hip<Ótese de aplicação da referida majorante ao crime de associação internacional para fins de trálfico e ao crime de tráfico internacional de drogas.
Na vigência da Lei n° 6.368/76, a incidência da majorante do art. 18, inciso I, era possível
não penas no caso de tráfico com o exrerior, mas também nas hipóteses de extraterritorialidade
da Lei penal. Por extraterritorialidade compreende-se a possibilidade de aplicação da lei penal
brasileira a crimes cometidos fora do território nacional (CP, art. 7°). Como se trata, o tráfico
de drogas, de crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado internacional, seria possível
não apenas a aplicação (h ki penal brasileira ao crime cometido no estrangeiro (CP, art. ?o, II,
"a"), comu também a r.tl d.:liw devia ser apli, .... '.•. a majoramc do art. 18, I, da revogada Lei no
ü.)G~/76. Diversawc·nt.: da Lei no (>..'\úil/-:-(,, a nova Lc:i de Drogas não reproduziu a causa de
aumento de pena para os cnme~ de tra,;.;,, ~.!._· drogas comctidns fi>r:l d .. território brasiL: ...
Com efeito, a majorante do art. 40 ;.,_.,...,I, refere-se •::o.clusiva1nen•·· "" '"·': __ .. n . . ,nacional,
<J"" não S<" cvtHunde com as hipótescs de extratLrrirorialid .• d.:: naquele. pelo menos uma parte
do -cdme deve ter tocado o tcrrirúrio nacional; no caso do arr. 7° do CP, os crimt:s têm sua ação
· (ou omissão) e resultado produzidos intt~r.tlntente no estrangeiro.

40.2. Abuso de função pública, missão de educação, poder familiar, guarda ou
vigilância.
Consoante disposto no art. 40, inciso I!, da Lei n° 11.343/06, as penas previstas nos
arts. 33 a 37 da Lei n° 11.343/06 também deverão ser aumentadas de 116 (um sexto) a 2/3 (dois
terços) se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de
missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. A mens legis desse dispositivo é punir
de maneira mais severa aqueles indivíduos que deviam atuar no combate ao tráfico de drogas,
mas que, diversamente, aproveitam do exercício de seus respectivos misteres para a prática dos
·crimes dos arts. 33 a 37.
A primeira hipótese que autoriza a incidência da majorante é o abuso da função pública.
Por função pública compreende-se toda atividade desempenhada com o objetivo de consecução de finalidades próprias do Estado, por meio daquele que exerce cargo, emprego ou função
163

STJ, Sª Turma, HC 66.292/MT, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 19/03/2007 p. 374.

164 STF, 1ª Turma, HC 103.945/SP, Rei. Min. Dias Toffoll, j. 26/04/2011, DJe 107 03/06/2011.
165

STJ, 3ª Seção, CC 26.094/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 21/08/2000 p. 91.

166 STJ, 6ª Turma, REsp 1.244.686/SP, Rei. Min. Og Fernandes, j. 06/12/2012, DJe 07/02/2013.
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pública, nos termos do art. 327 do Código Penal. Exercem função pública todos aqueles que
prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração indireta, aí incluídos os
agentes políticos, os servidores públicos, assim como os particulares em colaboração com o
Poder Público.
Ao contrário da Lei n° 6.368/76 (revogado art. 18, inciso li, Ja parte), que determinava o
aumento da pena quando o agente tivesse praticado o crime prevalecendo-se de função pública
relacionada com a repressão à criminalidade (v.g., investigador de polkia, Prumotor de Justiça), a
nova Lei de Drogas nada disse acerca da espécie de função pública desempenhada pelo agente.
Logo, se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ainda que não relacionada
à repressão da criminalidade, é perfeitamente possível a incidência da referida majorante.
Como o art. 40, inciso li, da Lei de Drogas, faz referência ao agente que pratica o crime
prevalecendo-se de Junção pública, conclui-se que a incidência dessa majorante somente poderá
recair sobre o agente que tiver se aproveitado de suas funções públicas para a prática do delito,
ou seja, deve haver um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente. Destarte, se determinado escrivão de polícia for flagrado ao desviar, vender
e fornecer a terceiros grande quantidade de droga que se encontrava sob sua guarda, deverá ser
processado não apenas pelo crime de peculato (CP, art. 312, caput), por ter desviado coisa móvel
de que tinha a posse em razão do cargo, mas também pelo delito de tráfico de d rosas com a
incidência da majorante do art. 40, inciso !I, d:-~ Lei n° 11.343/0G.'"'
A" nenas previstas nos arrs. 3.1 a 37
praticar o crime nas seguintes iltpé-<,''<.:."

t:>mbé·m "L.,·,·r:i,,

o;cr auP'<'m.,,hs qu;uldu o agente

a) missão de educa~áo: educação consiste na aplicação dm métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. 168 Conquanto
seja mais comum, a missão de educação nem sempre é desenvolvida nas dependências de estabelecimentos de ensino. Basta pensar na hipótese de um professor particular que se desloca até
a casa do próprio aluno para aulas de reforço em determinada disciplina. Por isso, não haverá
bis in idem na hipótese de incidência simultânea das causas de aumento de pena dos incisos li e
I li do art. 40 ao tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento de ensino por
agente no exercício de missão de educação. Nesse contexto, como observam Mendonça e Carvalho, enquanto o inciso li pune mais severamente o agente que se afasta de suas funções, "quando
deveria ser um espelho para o educado, no caso do inciso li I, quer-se apenar o agente que se vale
de lugares em que há maior número. de pessoas e perigo maior para a saúde pública"; 169
b) poder familiar: tratado nos arts. 1.630 a 1.638 do Código Civil, consiste no poder
exercido pelos pais em relação aos filhos, dentro da ideia de família democrática, do regime de
colaboração familiar e de relações baseadas, sobretudo, no afeto. 170 Logo, se um pai fornecer
167

S"fJ, 5ª Turma, HC 181.416/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/04/2011, DJe 20/05/2011.

168

Dicionário Houoiss do lfnguo portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 722.

169

MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nº 11.343, de 23 de o gosto
de 2006- comentado artigo por artigo. 3• ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 176.

170

Nesse contexto: TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil. V. S. Família. São Paulo: Editora
Método, 2008. p. 367.
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droga para fins de consumo por seu próprio filho, deverá incidir a majorante do art. 40, II, da
Lei n° 11.343/06;
c) guarda ou vigilância: diz respeito àquele c.tja tarefa é vigiar e zelar pela segurança de
determinado lugar ou de alguém. Nesse caso, é indispensável que o exercício deste mister ocorra em locais autorizados a manipular ou manter em depósito drogas. Por conseguinte, se um
vigia de um laboratório for surpreendido ao vender drogas desviadas de seu local de trabalho,
devná responder pelo crime de tdfico com a aplicação da majorante sob análise. Lado outro,
se o ageme era vigilante de um estabelecimemo bancário, não se pode admitir a aplicação da
majorante sob comento.

40.3. Dependências ou imediações de locais onde haja facilidade de disseminação do consumo de drogas em virtude da maior concentração de pessoas.
As penas dos crimes dos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas tamb~m dcc\"L-rcio ser cllltnc:madas
de 116 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se a infração tiver sido comcLida 111' dcpcndcncias ou imediações de estabelecimentos prisionais (v.g., penircnci.íri.ts, c"cntros de detenção provisória), 171
de ensino (v.g., facukhdc:s. <nlé,sim) ou hospitalar,~s (v.g., pronto-socorro, posto de saúde), de
secks dt· emi,l.tdcs estudantis (v.g., diretórios acad~micos), sociais (v.g., associações de bairro),
culturais (v.g., museus, centros de exposições), recreativas (v.g., clubes), esportivas (v.g., ginásios,
estádios), ou beneficentes (v.g., orfanatos), de locais de trabalho coletivo (v.g., empresas), de
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer narurez~ (v.g., boates, cinemas,
casas de espetáculos), de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social (v.g., clínicas de reabilitação), de unidades militares ou policiais (v.g., batalhões d.l r.,!íci.l
ivli1it..;.l;' ntt em rran1pones públicos (v.g., ônibus, metrô). Como se percebe, :1 jusriE(:ttiva para
a exisr~ncia desta rnajor:1nre dtt. r~~PL~:.~..) ?1 <'lll'rfn•.~ f:1ciltd:tdc dL· Ji . . o.:cnlina~·;~lo cf,) L:onsumo de
drogas nesses locais em vinudc da maior conccntnção dt: posoas, o que ac:aba por representar
maior risco à saúde pública.
Na medida em que não se admite o emprego de analogia in malam partem no Direito Penal, forçoso é concluir que se trata de rol de natureza taxativa. Por isso, se o local onde o crimç
de tráfico de drogas não constar do art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, não será possível a
incidência da referida majorante, ainda que se trate de local de grande aglomeração de pessoas
(v.g., praça pública).
Ao contrário da Lei anterior (revogado art. ~8, IV), que fazia menção à incidência dessa
majorante na hipótese de qualquer dos atos de prep,tração, execução ou consumação ocorrer nesses
locais de grande concentração de pessoas, a nova Lei de Drogas deixa claro que a incidênci<i da
171

Na vigência da antiga Lei de Drogas, havia precedentés do Supremo no sentido de que a majorante ora em
análise também devia incidir na hipótese de um preso praticar o crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, sendo que, em relação ao carcereiro que facilitasse a entrada de drogas, não haveria bis
in idem se esta majorante fosse aplicada em conjunto com aquela causa de aumento de pena hoje prevista no
art. 40, inciso 11, da Lei nQ 11.343/06 (crime praticado com abuso da função pública): STF, 1~ Turma, HC 71.813/
SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence,j. 04/04/1995, DJ 04/08/1995. Ainda no sentido de que tal majorante deve ser
aplicada ao tráfico cometido nas dependências de estabelecimento prisional independentemente de o crime ter
sido praticado por preso ou por terceiro que não se encontra encarcerado: STJ, 5~ Turma, HC 175.808/MG, Rei.
Min. Laurita Vaz, j. 17/04/2012, Dle 27/04/2012. Com o mesmo entendimento: STJ, 5ª Turma, REsp 1.186.940/
AC, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 22/03/2011, DJe 04/04/2011.
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majorante do art. 40, inciso III, somente será possível se a infração penal tiver sido efetivamente
cometida nesses locais. Portanto, como não se ad!1'lite a._pt~,nição por meros atos preparatórios,
salvo se tipificados de maneira autônoma (v.g., a associação para fins de tráfico é um ato preparatório que foi alçado a tipo penal incriminador), conclui-se que a incidência da causa de aumento
de pena em análise depende da consumação ou, pelo menos, do início de execução de uma das
infrações penais dos arts. 33 a 37.
O art. 40, inciso lll, deixa claro que a incidência da majorante deve ocorrer não apenas
quando a infração tiver sido cometida nas dependências desses locais, mas também quando
for praticado em suas imediações. Apesar de não haver conceito legal de imediações, a doutrina sustenta que o termo "não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser
entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as
imediações, portanto, abrangem a área em que podeia facilmente o traficante atingir o pomo
protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem". 1 ~ 2
Aos olhos dos Tribunais Superiores, o cometimento do tráfico nas imediações desses locais
autoriza a incidência da majorante, sendo dispensável a comprovação de que o acusado visava
à comercialização de drogas com seus frequentadores. Nesse sentido, como já se pronunciou o
STJ, "não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento prevista
no art. 40, Ill, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que restou devidamente comprovado que o
paciente. atuava próximo a estabelecimentos hospitalares e de ensino, pouco importando se ele
estava ou não visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou efetivamente
comercializando entorpecentes diretamente com os alunos das escolas". 173
Em julgados mais antigos, o Supremo e o STJ entendiam que a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006, devia incidir nos casos em que o agente se
utiliza de transporte público com grandes aglomerações de pessoas para passar desapercebido,
tornando a traficância mais fácil e ágil, bastando, para sua incidência, o simples uso desse tipo
de transporte, independentemente da distribuição da droga naquele local. Assim, seria irrelevante se o acusado ofereceu ou tentou disponibilizar a substância entorpecente para os outros
passageiros, pois o local utilizado para o tráfico, por si só, já faz incidir a majorante. 174
Em julgados mais recentes, todavia, vem prevalecendo o entendimento de que a simples
utilização de transporte público para o transporte da droga não autoriza, por si só, a incidência
da referida majorante, senão vejamos: "(...) O inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006 visa a
punir com maior rigor a comercialização de drogas em determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. Pela inserção da expressão
172

GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drcgas Anotada: Lei 11.343/2006. São Paulo: Editora
Saraiva, 2007. p. 135.

173

STJ, 6• Turma, HC 197.653/SP, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/10/2012, DJe 16/10/2012. Em sentido semelhante: STJ, 6> Turma, HC 181.050/5P, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/03/2012, DJe 19/03/2012.

174

STJ, 6'Turma, HC 199.417/MS, Rei. Min. Haroldo Rodrigues-DesembargadorconvocadodoTJ/CE-,j. 24/05/2011,
DJe 28/06/2011. Na mesma linha: STF, 2• Turma, HC 108.523/M5, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 14/02/2012,
DJe 053 13/03/2012; 5TF, 1• Turma, HC 109.411/MS, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 11/10/2011, DJe 206 25/10/2011;
STF, 1• Turma, HC 107.274/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/04/2011, DJe 075 19/04/2011; STJ, 6•
Turma, HC 118.565/MS, Rei. Min. Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do TJ/CE -, j. 10/05/2011,
DJe 20/06/2011.
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'transporre público' nesse mesmo dispositivo, evidencia-se que a referência há de ser interpretada
na mesma perspectiva, vale dizer, no sentido de que a comercialização da droga em transporre
público deve ser apenada com mais rigor. Logo, a mera utilização de transporte público para
o carregamento da droga não leva à aplicação da causa de aumento do inciso III do art. 40 da
Lei 11.343/2006". 175

40.4. Execução do crime com violência, grave ameaça, emprego de arma de
fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

A primeira vista, pode parecer estranho que um crime de tráfico de drogas, cujo bem
jurídico tutelado é a saúde pública, seja praticado com violência, grave ameaça, emprego de
arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Todavia, por força dessa
cláusula final constante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, depreende-se que a violência,
a grave ameaça e a arma de fogo são utilizadas pelos traficantes com o objetivo de atingir seus
objetivos, intimidando um grupo indeterminado de pessoas ou uma coletividade determinada.
Basta pensar no exemplo de traficantes que ocupam determinada comunidade e que se utilizam
de armamento de fogo para fins de proteção da droga contra a ação de outros criminosos ou das
autoridades policiais.
Violência (vis absoluta) é o emprego de força física sobre o corpo da vítima, consubstanciada na prática de lesão corporal (ainda que leve), ou mesmo em vias de fato, que devem ser
compreendidas como agressões que não possuem gravidade suficiente para serem reconhecidas
como lesão corporal (v.g., empurrões). Por sua vez, grave ameaça (vis compulsiva) é a promessa
de mal futuro, injusto e grave, capaz de infundir temor à vítima, sujeitando-a a algum tipo de
constrangimento. Noutro giro, arma de fogo pode ser conceituada como a arma que arremessa
projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente
confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de
propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil
(Decreto n° 3.665/2000, Anexo, art. 3°, XIII). Nesses casos, o aumento da pena é resultado do
maior desvalor da conduta dos traficantes, que colocam em risco não apenas a saúde pública,
como também a incolumidade de outras pessoas.
A pena dos crimes dos arts. 33 a 37 também será majorada quando o crime tiver sido
praticado por meio de qualquer processo de intimidação difUsa ou coletiva. Tem-se aí verdadeira
hipótese de interpretação analógica: como o legislador não é capaz de prever todas as situações
que podem ocorrer na vida em sociedade e que seriam similares àquelas por ele já listadas,
175

STF: 1> Turma, HC 109.538/MS, Rei. Min. Rosa Weber, j. 15/05/2012, DJe 211 25/10/2012. Também há precedentes recentes da 2• Turma do Supremo no sentido de que a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não seria suficiente, de per si, para autorizar a incidência da majorante do art. 40,
111, da Lei de Drogas, porquanto a aplicação da referida causa especial de aumento de pena teria como objetivo
punir com mais rigor a comercialização de drogas em locais nos quais se verificasse uma maior aglomeração
de pessoas, de modo que se tornasse mais fácil a disseminação da mercancia: STF, 2• Turma, HC 120.624/MS,
Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/06/2014. Em recente julgado, a 5ª Turma do STJ também concluiu que o
simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40,111, da Lei de Drogas (11.343/2006), que deve ser aplicada somente quando constatada
a efetiva comercialização da substância em seu interior: STJ, s• Turma, AgRg no REsp 1.295.786/MS, Rei. Min.
Regina Helena Costa, j. 18/6/2014. Com entendimento semelhante: STJ, 6ª Turma, REsp 1.443.214/MS, Rei. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 4/9/2014.
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utiliza-se de uma fórmula casuística - com violência, grave ameaça ou emprego de arma de fogo
-, para depois se valer de uma fórmula genérica - ou qualquer processo de intimidação difusa ou
coletiva-, o que significa dizer que todo e qualquer meio de intimidação de uma coletividade ou
de um número indeterminado de pessoas semelhante àqueles anteriormente mencionados serão
idôneos para autorizar o aumento da pena dos crimes dos arts. 33 a 37 da Lei n° 11.343/06.

40.5. Tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.
De acordo com o art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, as penas previstas nos arts. 33 a 37
também devem ser aumentadas de 116 (um sexto) a 2/3 (dois terços) se caracterizado o tráfico
entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Quanto maior o risco à coletividade causado pelo tráfico de drogas, maior é o desvalor da conduta do traficante. Por isso, o
legislador estabelece a majoração da pena dos crimes dos arts. 33 a 37 quando caracterizado o
tráfico interestadual.
Nada diz a Lei quanto ao tráfico intermunicipal. Logo, como não se admite analogia in
malam partem, se restar caracterizado o tráfico entre municípios diversos localizados no mesmo
Estado da Federação, não será possível a aplicação da majorante do inciso V do art. 40.
Apesar de o art. 40, caput, fazer alusão à majoração das penas dos crimes dos arts. 33 a 37,
o inciso V do art. 40 refere-se expressamente ao "tráfico" interestadual. Poder-se-ia questionar,
então, se esta causa de aumento de pena seria aplicável apenas ao tráfico de drogas propriamente
dito, previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, ou se também seria aplicável aos demais crimes dos
arts. 34 a 37. Considerando que a hermenêutica nos ensina que os incisos devem ser interpretados de acordo com o que dispõe o caput do artigo ao qual se referem, pensamos que, na medida
em que a cabeça do art. 40 é expressa ao se referir à majoração das penas dos crimes dos arts. 33
a 37, não se pode restringir sua incidência apenas ao crime do art. 33. Na verdade, quando o
legislador faz uso da expressão "tráfico" no inciso V do art. 40, o faz de forma genérica, referindo-se não apenas ao tráfico propriamente dito, previsto no art. 33, mas também a todas as demais condutas que concorrem para tal delito, quer nas hipóteses em que o legislador antecipa a
punição de determinada conduta subsidiária ao tráfico (v.g., art. 34), quer nas hipóteses em que
condutas outrora abrangidas pelo tráfico foram alçadas à categoria de tipos penais autônomos
(v.g., art. 36 e 37). Esse entendimento acaba sendo corroborado pelo quanto disposto no art. 44
da Lei de Drogas: ao estabelecer uma série de restrições próprias para o tráfico de drogas, crime
equiparado a hediondo, o legislador refere-se expressamente aos crimes dos arts. 33, caput e§ 1°,
e 34 a 37, do que ~e pode concluir que o tráfico citado no inciso V do art. 40 também abrange
os crimes dos arts. 34 a 37 da Lei n° 11.343/06. Logo, se restar comprovada a existência de uma
associação para fins de tráfico atuante em mais de um Estado da Federação, os agentes deverão
ser processados pela prática do crime do art. 35, caput, com a incidência da majorante do art. 40,
inciso V, ambos da Lei de Drogas.
Outra controvérsia decorrente do inciso V do art. 40 diz respeito à necessidade de a droga
transpor os limites territoriais de determinado Estado da Federação (ou do Distrito Federal)
para fins de incidência da referida majorante. De um lado, há quem entenda que a majorante
em questão somente poderá ser aplicada se o agente tiver efetivamente ultrapassado a fronteira
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entre duas ou mais unidades da Federação. 176 No entanto, nos mesmos moldes do entendimento
acerca do tráfico transnacional, é dominante o entendimento no sentido de que não é necessária
a efetiva transposição da divisa interestadual. Na verdade, basta a presença de evidências de
que a substância entorpecente tinha come. destino qualquer ponto além das linhas divisórias
estaduais. A título de exemplo, se o acusado confessar que tinha a intenção de transportar a
droga adquirida na Comarca de Corumbá!MS para a cidade de Florianópolis/SC, local em que,
inclusive, residia, ficando evidente que se d~slocou deste Estado para o Mato Grosso do Sul com
o nítido propósito de praticar a traficâncic., não se pode descartar a possibilidade de aplicação
da referida majorante. 177
Outro ponto que provoca discussões na C.c-utrina e nos Tribunais diz respeito à possibilidade de aplicação simulrânea das causas de c.umtnto de pena da transnacionalidade (art. 40, I) e
da interestadualidade (art. 40, V). Em outras palavras, supondo-se que um agente seja flagrado
com cocaína no Estado do Amazonas, descobrindo as autoridades policiais que a droga fora
adquirida na Venezuela e que teria entrado no território nacional pela fronteira com o Estado de
Roraima, questiona-se: será aplicada apen1s a majorante da transnacionalidade ou é possível a
aplicação concomitante das causas de aumento de pena dos incisos I e V do art. 40?

À primeira vista, como as majorantes foram colocadas em incisos distintos, poder-se-ia
pensar que é possível a dupla majoração, o que não caracterizaria bis in idem. No entanto, não se
pode olvidar que, em se tratando de tráficc. transnacional, ou seja, aquele delito que vai além das
fronteiras nacionais, este crime necessariamente irá se estender além das divisas de determinado
Estado da Federação, ainda que pertencente a país diverso. Logo, como todo tráfico transnacional é obrigatoriamente interestadual, o id~al é concluir que a majorante da transnacionalidade
abrange a da interestadualidade, o que inviabiliza a aplicação simulrânea das duas causas de
aumento de pena. 178

40.6. Envolvimento de cri~nça ou adolescente ou de quem tenha diminuída ou
suprimida a capacidade de entendimento e determinação.
A pena dos crimes dos arts. 33 a 37 também deverá ser majorada quando sua prática envolver (trouxer para o cometimento dos crimes) ou visar (tiver como alvo para o uso de drogas) a
atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida
a capacidade de entendimento e determinação. A justificativa para a existência dessa causa de
aumento de pena está diretamente relacionada à maior vulnerabilidade dessas pessoas, que são
facilmente suscetíveis ao consumo de drogas.
176

Nessa linha: STJ, s• Turma, EDei no AgRg no AREsp 3.831/MS, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador
convocado do TJ/Rl -, j. 22/11/2011, Dle 16/:JS/2012.

177

Nesse contexto: STJ, 6' Turma, HC 109.724/W.S, Re. Min. Og Fernandes, j. 23/08/2011, DJe 05/09/2011. E ainda:
STJ, 6' Turma, AgRg no REsp 1.107.176/MS, Rei. Min. Og Fernandes, j. 15/05/2012, DJe 30/05/2012. Também há
precedentes de ambas as Turmas do Supremo no sentido da desnecessidade da efetiva transposição da fron·
teira estadual: STF, 2' Turma, HC 99.452/MS, Rei. r.1in. Gilmar Mendes, j. 21/09/2010, Dle 190 07/10/2010; STF,
1' Turma, HC 122.791/MS, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2015.

178

Há precedentes do Tribunal Regional Federal da 4' Região nesse sentido: "( ... ) lnterestadualidade (inc. V) e
transnacionalidade (inc. I) delitiva não se cuidam de hipóteses cumulativas, preponderando a causa de aumento
prevista no inciso I (transnacionalidade) do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em detrimento da interestadualidade
tipificada no inciso V". (TRF4, ACR 0000677-06.2009.404.7004, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk
Penteado, D.E. 23/09/2010).
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Como o inciso VI do art. 40 faz uso das expressões "sua prática envolver ou visar a atingir",
entende-se que a majorante sob estudo deve ser aplicada não apenas quando o traficante visar a
tais pessoas, como, por exemplo, na hipótese de alguém que vende drogas para adolescentes nas
imediações de uma escola, como também nas hipóteses em que qualquer um dos crimes dos
arts. 33 a 37 for praticado em concurso eventual de agentes ou em associação crimino~a com alguma pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.
Em outras palavras, quando tais pessoas figurarem como vítimas do delito ou como ~oautoras
ou partícipes, há de ser aplicada a referida causa de aumento de pena.
Destarte, a majorante do inciso VI do art. 40 deverá incidir se um dos crimes dos arts. 33
a 37 for praticado em conluio ou visar a atingir as seguintes pessoas:
a) criança ou adolescente: por força do art. 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n° 8.069/90), considera-se criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. Ao contrário da antiga Lei de
Drogas, que autorizava o aumento da pena quando o crime visava a menores de 21 (vinte e um)
anos (revogado art. 18, inciso III, da Lei n° 6.368/76), o art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06,
deixa claro que o aumento só deve incidir para as hipóteses em que a vítima ou concorrente não
seja maior de 18 (dezoito) anos. Nesse ponto, trata-se de novatio legis in mellius, que deve retroagir em favor daqueles que sofreram o aumento da pena na vigência da Lei no 6.368/76 por terem
praticado o crime de tráfico visando pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos.
Na hipótese de os crimes dos arts. 33 a 37 serem praticados em concurso com crianças ou
adolescentes, há um conflito aparente de normas entre a causa de aumento de pena do art. 40,
inciso VI, da Lei n° 11.343/06, e o crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B
da Lei n° 8.069/90 ("Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la").
Para a dourrina,l 79 se a criança ou adolescente já estiverem corrompidos, não 1-_á falar em
corrupção de menores, respondendo o agente apenas pelo crime de tráfico com a majorante
do inciso VI do art. 40. Noutro giro, se o agente corromper ou facilitar a corrupção do menor,
introduzindo-o no "mundo do crime", deverá responder pelo crime de tráfico por ele praticado
em concurso material com o crime do arr. 244-B, sem a incidência da majorante do inciso VI do
art. 40, sob pena de indevido bis in idem, porquanto o agente estaria sendo punido duplamente
por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores. Nesse caso, como o
tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo- e não hediondo propriamente dito. já que não
consta do rol do art. 1° da Lei n° 8.072/90-, não se revela possível a aplicação da m1jorante do
§ 2° do art. 244-B da Lei n° 8.069/90 ao crime de corrupção de menores, porquamo tal causa
de aumento de pena só pode ser aplicada quando a infração cometida ou induzida estiver incluída no rol do art. 1° da Lei n° 8.072/90, o que não ocorre com o tráfico de drogas, que sequer é
mencionado neste dispositivo, sendo equiparado a hediondo apenas por força do art. 5°, XLIII,
da Constituição Federal, e do art. 2° da Lei n° 8.072/90. Outrossim, é bom lembrar •=tue o crime
179
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de corrupção de menores é formal. Logo, sua caracterização independe de prova de que o menor
tenha sido efetivamente corrompido; 180
b) pessoa que tiver, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de
entendimento e determinação: ainda que a pessoa seja maior de 18 (dezoito) anos, também
será possível a incidência da majorante do inciso VI do art. 40 se ela apresentar algum distúrbio
ou estado de perturbação, momentâneo ou duradouro, capaz de diminuir ou suprimir o discernimento necessário para evitar o uso de drogas, bem como o envolvimento com traficantes.
Estão aí incluídas não apenas as pessoas portadoras de deficiências mentais ou enfermidades
mentais diversas, mas também aquelas viciadas em álcool ou em drogas. Por isso mesmo, por
mais que a nova Lei de Drogas não tenha se referido à pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos como hipótese que expressamente autoriza o aumento da pena, como o fazia a
revogada Lei n° 6.368/76, na hipótese de o idoso ter reduzida ou suprimida sua capacidade de
discernimento em virtude da senilidade, também será possível a incidência da majorante do
inciso VI do art. 40.

40.7. Financiamento ou custeio da prática do crime.
A última causa de aumento de pena do art. 40 ocorre quando o agente financiar ou custear
a prática do crime. Como o caput do art. 40 refere-se aos crimes dos arts. 33 a 37, poder-se-ia
pensar, à primeira vista, que esta majorante seria aplicável a qualquer um desses delitos, caso sua
prática fosse financiada ou custeada pelo agente. No entanto, não se pode perder de vista que o
art. 36 criou um tipo penal autônomo para aquele que financia ou custeia a prática de qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1°, e 34 da Lei de Drogas. Destarte, de modo a se
evitar uma dupla punição pelo mesmo fato, esta causa de aumento de pena do inciso VII do
art. 40 não pode ser aplicada ao crime do art. 36.
Na medida em que o financiamento ou custeio da prática dos crimes dos arts. 33, caput e
§ 1°, e 34, caracteriza o crime autônomo do art. 36 da Lei de Drogas, poder-se-ia pensar, então,
que esta causa de aumento de pena teria aplicação restrita aos crimes dos arts. 33, §§ 2° e 3°,
e 35 a 37. Mesmo assim, há de se analisar até que ponto a aplicação desta majorante seria compatível com cada um desses crimes.
A princípio, parece improvável a incidência dessa majorante ao crime do art. 33, § 2°, porquanto se revela improvável que alguém financie ou custeie o induzimento, a instigação ou o
auxílio ao uso de drogas. Também se revela inviável a aplicação desta causa de aumento de pena
ao crime do art. 33, § 3°, da Lei de Drogas. Afinal, se este delito caracteriza-se pelo oferecimento
de droga, evef!tualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a
180 Como o delito de corrupção de menores é considerado formal, a simples participação de menor de dezoito
anos em infração penal cometida por agente impu!ável é suficiente à consumação do crime tipificado no
art. 244-B do ECA, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido: STJ, 6' Turma, HC 159.620/RJ, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/03/2013,
DJe 19/03/20103. O Supremo também entende que o crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável: STF, 1' Turma, RHC 111.434/DF,
Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, DJe 074 16/04/2012. A propósito, eis o teor da súmula nº 500 do STJ:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal".
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consumirem, não há como se concebera financiamento ou custeio desse crime, sob pena, inclusive, de afastamento de uma de suas elementares, que é a prática do delito a título gratuito. Da
mesma forma, também se descarta a possibilidade de incidência dessa majorante ao crime do
art. 37. Afinal, para a caracterização deste crime, a colaboração prestada a grupo, organização
ou associação destinados à prática dos crimes de tráfico deve estar restrita a informações, o que
significa dizer que a colaboração por meio de financiamento ou custeio do tráfico caracteriza o
crime do art. 36 da Lei de Drogas.
Por fim, também se revela descabida a aplicação da majorante do inciso VII do art. 40 ao
crime de associação para fins de tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Como
observam Mendonça e Carvalho, como o crime de financiamento "se consuma com a disponibilização do bem ou dinheiro para a prática de um dos crimes dos arts. 33, caput e § I 0 , e 34, e
sabendo-se que o delito de associação para o tráfico é justamente uma reunião estável visando
realizar um destes crimes, no exato instante em que houve disponibilização do dinheiro para os
associados, como a finalidade destes é justamente praticar os crimes dos arts. 33, caput e§ ! 0 ,
e 34, já houve consumação do delito de financiamento. Não é possível financiar a associação,
sem que também se esteja a financiar os crimes visados pelos agentes. Assim, por já estar caracterizado o crime autônomo de financiamento, não se pode admitir a aplicação da causa de
aumento de pena em estudo". 181
Como se percebe, a aplicação da causa de aumento de pena do inciso VII do art. 40 acaba
se revelando inviável, a não ser que se admita, contrariamente ao nosso entendimento, que o
crime do art. 36 seria de natureza habitual, pois, nesse caso, sua incidência poderia se dar nas
hipóteses de financiamento eventual ou ocasional. 182

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a
dois terços.

41. COLABORAÇÃO PREMIADA.
Por razões didáticas, optamos por tratar da colaboração premiada no capítulo referente à
nova Lei das Organizações Criminosas. Para evitarmos repetições desnecessárias, remetemos o
leitor ao referido capítulo.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e
a conduta social do agente.

181 Op. cit. p. 188.
182
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Para Rogério Sanches (op. cit. p. 187), a convivência legítima (e constitucional! dos arts. 36 e 40, inciso Vil,
ambos da Lei de Drogas, é alcançada interpretando o delito de sustento (art. 36) como sendo de natureza
habitual, isto é, exige reiteração de condutas para sua caracterização, e a majorante do art. 40, Vil, meramente
ocasional.
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42. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
Se é verdade que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devi:lamente fundamentadas, apontando o magistrado
como valorou cada uma das circun>tâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e
coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quaisquer arbitrariedades.
Antes da reforma da Parte Geral do Código Penal pela Lei n° 7.209/84, discutia-se na
doutrina qual seria o melhor sisterr_a a ser adotado quanto à fixação da pena. De um lado, o
critério defendido por Roberto Lyr<. preconizava que a pena devia ser aplicada percorrendo-se
apenas duas fases (sistema bifásico): num primeiro momento, seriam avaliadas as circunstâncias judiciais em conjunto com as agravant<'!s e atenuantes; em seguida, as causas de aumento
e de diminuição de pena seriam levadas eo consideração. Nelson Hungria, por sua vez, advogava que 03 (três) deveriam ser as fases de aplicação da pena (sistema trifásico): primeiro,
deveriam ser consideradas as circunstâncias judiciais, isoladamente; em seguida, agravantes e
atenuantes; por último, causas de aumente e de diminuição de pena. Com o advento da Lei
n° 7.209/84, o art. 68 do Código Penal pasmu a adotar expressamente o sistema proposto por
Nelson Hungria.
Antes de passar à análise do sistema trifásico, incumbe ao magistrado estabelecer os limites
abstratos com os quais irá trabalha~, ou seja, o mínimo e máximo a serem levados em consideração. Para tanto, deve analisar as elementares da conduta delituosa imputada ao agente e,
assim, fazer o juízo de subsunção para defin~r o tipo penal em que o acusado está incurso. Deve,
ademais, analisar a presença de eventuais qualificadoras ou privilégios, que podem acarretar a
alteração dos limites mínimo e máximo. Se alternativa a pena (privativa de liberdade ou multa),
deve escolher qual delas se ajusta ao caso concreto e ao acusado. Se cumulativa as penas (privativa de liberdade e multa), como oc::>rre no~ crimes previstos na Lei de Drogas, ambas deverão
ser aplicadas.
Na hipótese de incidência de IT.ais de wna qualificadora, apesar de haver certa divergência,
prevalece o entendimento de que uma delas deve ser utilizada para estabelecer o novo limite
abstrato (o mínimo e o máximo da figura qualificada), ao passo que as demais devem ser levadas em consideração como circunstâncias agravantes, quando previstas legalmente, ou como
circunstância judicial, subsidiariam=nte. 183
Por fim, é importante registrar que não se admite que o juiz sentenciante altere o quantum de pena cominado a determii:ado delito a título de aplicação do princípio da isonomia
(ou proporcionalidade). Também não é dado ao Poder Judiciário combinar previsões legais,
criando uma terceira espécie norm.ltiva, não prevista no ordenamento, sob pena de ofensa ao
princípio da Separação de Poderes e da Reserva Legal. Afinal, não há pena sem prévia cominação legal. A título de exemplo, algumas decisões recentes de tribunais estaduais vinham
trabalhando com a possibilidade d<! modificação do quantum de pena pelo juiz em relação ao
crime de furto qualificado, por enrenderem que a duplicação da pena do crime de furto na
183

Nesse sentido: STJ, 5ª Turma, HC 170.135/PE, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 14/06/2011, DJe 28/06/2011; STJ, 6ª
Turma, HC 202.035/SP, Rei. Min. Og Fernandes, j. 02/06/2011, DJe 15/06/2011.
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hipótese de presença de uma qualificadora (CP, art. 155, § 4°) seria desproporcional quando
confrontada com o crime de roubo, que se limita a autorizar o aumento da pena de 1/3 (um
terço) a 1/2 (metade) - CP, art. 157, § 2° -, sobretudo se considerado que há circunstâncias
semelhantes em ambos os delitos (v.g., concurso de ciuas ou mais pessoas). Perante os Tribunais Superiores, todavia, acabou prevalecendo o entenC.imento de que é inviável a aplicação,
por analogia, da majorante prevista para o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
para o furto qualificado em razão da norma expressa C.o § 4° do art. 155, j:í que a analogia,
para o seu uso, pressupõe uma lacuna involuntária (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, art. 4°), ausente na hipótese. 164

42.1. Fixação da pena-base e preponderância da natureza e quantidade da droga, da personalidade e da conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
A fim de se estabelecer a pena-·uase, que não pode ser fixada aquém do mínimo ou além
do máximo previsto pelo tipo penal incriminador, >io levadas em consideração todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as quais devem ser investigadas pelo
juiz durante o curso da instrução probatória e, posteriormente, individualizadas e valoradas, na
sentença. É por esse motivo, aliás, que o próprio CPP prevê que o interrogatório será constituído
de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os faros (art. 187, caput).
Tendo em conta que todas as circunstâncias judiciais, em conjunto ou isoladamente consideradas, podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao acusado, impõe-se ao magistrado uma análise
individualizada de cadà uma delas, sendo insuficiente. portanto, considerações genéricas e superficiais. De todo modo, convém destacar que, na visão da jurisprudência majoritária, eventual
deficiência na fundamentação da fixação da pena não acarreta a nulidade da decisão se aquela
for fixada no mínimo legal, o que, no entanto, não im?ede a interposição de apelação pela acusação, objetivando a majoração da pena. 185
Na hipótese de todas as circunsi:âncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis ao
acusado, a pena-base deve ser fixada no mínimo pr·~visto no preceito secundário. Caso alguma
circunstância seja desfavorável, deve afastar-se do mínimo; se, todavia, o conjunto for desfavorável, a pena pode se aproximar do chamado termo médio, representado pela média da soma dos
dois extremos, quais sejam, limites mínimo e máximo. Na prática, como destaca Birencourt, o
cálculo tem início a partir do limite mínimo e só excepcionalmente, quando o conjunto das circunstâncias do art. 59 revelar especial gravidade, se justifica a fixação da pena-base distanciada
do mínimo legal.'sr,
184

STF, 1ª Turma, HC 95.351/RS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/10/2008, DJe 211 06/11/2008; STF, 2ª Turma,
HC 92.628/RS, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/08/2008, DJe 24118/12/2008. Na mesma linha, de acordo com
a súmula nº 442 do STJ, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do
roubo.

185

Essa admissibilidade de aplicação da pena mínima sem fundamentação dá origem à chamada po/itica da pena
mínima, assim compreendido o cos:ume judiciário reiterado no Brasil de se fixar a pena-base sempre no menor
patamar possível como consequência da ausêrcia ce análise individualizada e fundamentada das circunstâncias judiciais.
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Atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da
Lei n° 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Como se percebe, o dispositivo não determina
que o juiz deixe de levar em consideração as circunstâncias judiciais indicadas pelo art. 59 do
CP. Na verdade, dispõe apenas que as circunstâncias ali ressalvadas deverão ter caráter preponderante. Vejamos, então, as circunstâncias preponderantes a que se refere o art. 42 da Lei
de Drogas, analisando, na sequência, as demais circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do
Código Penal:
a) natureza e quantidade da substância ou do produto: como se trata de crime contra a
saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode
equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de
maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um
caráter viciante e destrutivo bem mais elevado •que aquela. Nesse contexto, como decidiu o STJ,
"cuidando-se de tráfico de entorpecentes, a expressiva quantidade e o tipo da droga (55 cápsulas
contendo aproximadamente 785 gramas de cocaína, sabidamente de alto potencial viciante), a
forma de acondicionamento (em cápsulas envoltas em papel carbono para dificultar a localização e ingeridas pelo paciente) e as graves consequências do crime, constituem motivação idônea
para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta"; 187
b) personalidade: funciona como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo.
Nesta circunstância, incumbe ao juiz aferir a boa (ou má) índole do acusado, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter, de modo a se
verificar se o crime constitui (ou não) um episódio acidental em sua vida. A despeito de haver
certa controvérsia, prevalece o entendimento de que atos infracionais praticados pelo acusado
durante a menoridade podem servir para a análise da personalidade do agente, raciocínio este
que também se aplica a eventuais infrações penais por ele cometidas após o crime objeto do
processo sob julgamento. Havendo registros criminais já considerados na primeira e na segunda
fase de fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui personalidade voltada à criminal idade, sob
pena de indevido bis in idem; 188
c) conduta social: diz respeito ao comportamento do agente no meio em que vive, abrangendo sua conduta no ambiente de trabalho, nos momentos de lazer, no âmbito de seu lar,
etc. Não se confunde com os antecedentes, já que estes estão separados da conduta social pelo
187

STJ, Sª Turma, HC 84.269/MS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/12/2007, DJ 25/02/2008 p. 340. Admitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da natureza altamente nociva da droga apreendida: STF, 1• Turma, HC 107.274/MS, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/04/2011, DJe 75 19/04/2011. No
sentido de que a grande quantidade de substância entorpecente apreendida funciona como circunstância judicial que justifica, por si só, o aumento da pena-base acima do mínimo legal: STJ, 5ª Turma, REsp 1.154.486/SP,
Rei. Min. Felix Fischer, j. 02/09/2010, DJe 04/10/2010. Com entendimento semelhante: STJ, 6ª Turma, AgRg no
REsp 849.703/SP, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada do TJ/MG- j. 29/04/2008, DJe 19/05/2008.
STF, 1• Turma, RHC 105.700/MG, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 12/04/2011, DJe 86 09/05/2011. No sentido de que
a apreensão de aproximadamente 26 g (vinte e seis gramas) de maconha não é quantidade suficiente capaz de
justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal: 5TJ, ~·Turma, HC 167.292/MG, Rei. Min. Felix Fischer,
j. 02/09/2010, DJe 04/10/2010.

188

STJ, 5ª Turma, HC 165.089/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 16/10/2012.
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próprio art. 59 do CP. Para os tribunais superiores, o fato de o acusado ser usuário de drogas não
pode ser considerado como má-conduta social para o aumento da pena-base; 189
d) culpabilidade: deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa;
e) antecedentes: compreendem todos os dados favoráveis ou .desabonadores da vida pregressa do agente. São maus antecedentes aqueles que merecem a reprovação da autoridade pública e que representam- expressão de sua incompatibilidade para com os imperativos ético-jurídicos.

É dominante o entendimento no sentido de que inquéritos instaurados e processos criminais em andamento, absolvições por insuficiência de provas, prescrições abstratas, retroativas
e intercorrentes não podem ser considerados como "maus antecedentes", sob pena de violação
ao princípio da presunção de inocência. É nesse sentido, aliás, o teor da súmula n° 444 do
STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena base". 190 Daí por que, na prática, restam como maus antecedentes apenas condenações
criminais com trânsito em julgado que não mais caracterizem a reincidência, em virtude do
decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do CP. Assim, se
uma pessoa foi condenada irrecorrivelmente e a sanção já se encontra cumprida ou extinta há
mais de 5 (cinco) anos, esse dado não produzirá reincidência, mas é tido como caracterizador
de maus amecedentes. 191
Portanto, o magistrado é livre para considerar, na fixação da pena, condenações pretéritas,
ainda que tenha transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre o efetivo cumprimento
das penas e a infração posterior, pois, embora não sejam aptas a gerar a reincidência, nos termos
do art. 64, I, do CP, são passíveis de serem consideradas como maus antecedenres no sopesamenta negativo das circunstâncias judiciais. Todavia, segundo a 5• Turma do STJ, o aumento
da pena do crime doloso por crime culposo cometido em passado distante afronraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade. 192
Se o acusado possui conrra si sentença condenatória com trânsito em julgado, e ainda não
transcorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos, a reincidência deve ser levada em consideração
como circunstância agravante. Logo, o fato de o acusado registrar uma única condenação transitada em julgado não pode ser valorado, ao mesmo tempo, como circunstância judicial desfavorável e agravante de reincidência, sob pena de bis in idem. 193
f) motivos do crime: são os antecedentes psicológicos da conduta delituosa, ou seja, a
soma dos fatores que levaram o agente à prática delituosa, Um delito pode ser cometido por
um motivo fútil (v.g., briga de trânsito) ou nobre (v.g., ameaçar um traficante para que ele não
189 STJ, 6ª Turma, HC 201.453/DF, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/02/2012, DJe 21/03/2012.
190 Se houve o arquivamento do inquérito, absolvição, reabilitação, ou a extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva, não é posslvel o reconhecimento de maus antecedentes: STJ, 6ª Turma,
RMS 29.273/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/09/2012.
191

No sentido de que configura m~'us ant~cedentes a existência de condenações pretéritas, ainda que transcorrido
lapso temporal superior a cinco anos entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior: 5TJ, 5ª
Turma, HC 198.557/MG, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/0/2012.

192 STJ, 5ª Turma, HC 198.557/MG, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2012, DJe 16/04/2012.
193 STJ, 6ª Turma, HC 147.202/MG, Rei. Min. Og Fernandes, j. 28/02/2012, DJe 12/03/2012.
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pratique crimes em determinada praça). Quanto a essa circunstância, há de se dispensar especial
atenção à possível previsão desse motivo como circunstância agravante ou atenuante genérica
(p. ex., motivo torpe, fútil, de relevante valor social ou moral), ou até mesmo como causas de
aumento, diminuição, privilégios ou qualificadoras (v.g., CP, art. 121, § 1°), hipótese em que
não poderá ser levada em consideração r_a fase de fixação da pena-base, sob pena de inaceitável
bis in idem;
g) circunstâncias do crime: diz ~espeito ao meio ou modo de execução do delito. Devem ser levados em consideração dados acidentais relevantes, tais como o lugar da infração, o
instrumento utilizado pelo agente, eve:uual brutalidade, duração da fase executiva do delito,
etc. Novamente, há de se ter cautela para evitar um possível bis in idem: afinal, há certas circunstâncias do crime que são alçadas à categoria de agravantes, atenuantes, causas de aumento, diminuição, privilégios ou qualificadoras. A título de exemplo, por força do disposto no
art. 121, § 2°, III, do CP, o emprego de fogo qualifica o crime de homicídio, daí porque incide
na fase preliminar da aplicação da pena (fixação dos limites abstratos), e não por ocasião da
fixação da pena-base;
h) consequências do crime: consiste na intensidade de lesão ou no nível de ameaça ao bem
jurídico tutelado, abrangendo, ademais. os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas
no tocante à vitima. Essa circunstância jadicial não se confunde com as consequências naturais
tipificadoras do delito praticado. Portê.:1to, não se pode sopesar como circunstância judicial
desfavorável ao acusado o fato de ter ha-vido a morte de uma pessoa em um crime de homicídio
consumado, já que a morte da vítima é resultado inerente à consumação desse crime. 194 Agora,
se demonstrado que a vítima era arrimo de família, tendo deixado desamparados 02 (dois) filhos
menores, sendo a mãe desprovida de qualificação profissional, é evidente que as consequências
do crime devem ser sopesadas em detrioento do acusado. O exaurimento, que consiste no cometimento de nova conduta após a consumação do delito, provocando nova agressão ao bem
jurídico tutelado, por causar consequên~ias mais gravosas ao fato, também autoriza um aumento da pena-base, a não ser que h'aja disFosiçáo expressa em sentido contrário, como ocorre, por
exemplo, no crime de corrupção passiva, em que o exaurimento é uma causa de aumento de
pena (CP, art. 317, § 1°);
i) comportamento da vítima: apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o
acusado de pena, o comportamento da ·rítima pode servir como fator criminógeno determinante para desencadear a prática delituosa. Caso isso ocorra, essa circunstância deve ser apreciada
para fixar uma reprimenda mais branda ao acusado. No entanto, se esse comportamento da vítima for alçado à categoria de eventual circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena,
não pode ser levado em consideração na fixação da pena-base, sob pena de bis in idem (p. ex.,
sob o domínio de violenta emoção, log': em seguida à injusta provocação da vítima- art. 121,
§ ! 0 , do CP).
194

Não é possível a utilização de argumentos g~néricos ou circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o
aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito: STJ, 5ª Turma, HC 165.089/DF, Rei. Min.
Laurita Vaz, j. 16/10/2012. Também não ~-e admite que, em processo criminal referente a tráfico de drogas,
determine o juiz a majoração da pena-base em virtude do "mal causado pelas drogas" e em face do intuito de
"ganho fácil", porquanto tais circunstâncias são inerentes ao tráfico de drogas e já estariam incorporadas ao
próprio tipo penal, o que acaba por inviabilizar sua utilização como elemento hábil a proporcionar o recrudescimento da reprimenda, sob pena de vercadeiro bis in idem. STF, 2ª Turma, HC 107.532/SC, Rei. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 08/05/2012.
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42.2. Fixação da pena provisória.
Fixada a pena-base após a análise das circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42
da Lei de Drogas e, subsidiariamente, das demais circunstâncias do art. 59 do CP, deverá õ
magistrado partir para a valoração das circumtàncias atenuames e agravantes presentes no caso
concreto.
De modo a se evitar que uma mesma circunstância seja valorada duas vezes (ne bis in
idem penal), é certo que uma agravame ou atenuante deve deixar de ser aplicada na hipótese de
constituir o crime ou figurar como elementar, qualificadora, privilégio, causa de aumento ou de
diminuição de pena.
As circunstâncias agravames estão listadas em um rol taxativo (numerus clausus), constante
dos arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal. As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um
rol exemplificativo no art. 65 do CP. Isso porque o art. 66 do CP admite que a pena possa ser
atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, em bom não p1·evista expressamente em lei.
O Código Penal não estabelece em abstnro a quantidade de aumento ou de diminuição na
hipótese de incidência de agravantes e atenuantes, deixando esse, quantum ao prudente arbítrio
do magistrado. Não obstante, é dominante a posição no sentido de que a variação provocada
por essas circunstâncias deve girar em torno de 1/6 (um sexto) da pena-base, que é o quantum
previsto como limite mínimo das majorantes e minorantes nas demais disposições do Código
Penal. 195
A despeito de haver certa controvérsia m. doutrina, prevalece o entendimento de que a incidência de circunstâncias 'atenuantes não pode acarretar a redução da pena a patamar inferior ao
mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal. É nesse sentido, aliás, o teor da súmula n° 231
do STJ: "A incidência da circunstância atem:.ante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal". Tal raciocínio também se aplica às agravantes, que também não autorizam o
aumento da pena além do patamar máximo fixado no preceito secundário.
Por esse motivo, apesar de o art. 68 do CP indicar que as atenuantes devem ser examinadas
antes das agravantes, prepondera o entendimento no sentido de ser mais adequada a apreciação,
inicialmente, das agravantes, elevando-se a pena-base, e, na sequência, das atenuantes, reduzindo-a.
Quando da ponderação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, é possível que o
magistrado se depare com as seguintes situações, bem delineadas por André Estefam:''' 6
a) não há atenuantes ou agravantes no caso concreto: deve a pena base ser mantida no
patamar em que se encontrava, ou seja, a pe,1a provisória ficará no mesmo valor da pena-base;
b) só há atenuantes: a pena provisória deve ser reduzida, adotando-se como limite o mínimo legal previsto no preceito secundário, nos termos da súmula n° 231 do STJ. Há quem
195

Na visão dos Tribunais, embora a lei não preveja percentuais mínimos e máximos de majoração da pena pela
reincidência, deve o magistrado atentar para os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade de
suficiência à reprovação e à prevenção do crime Logo, o aumento da pena pela reincidência em fração superior
a 1/6 exige motivação idônea: STJ, 6~ Turma, HC 200.900/RJ, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2012.
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ESTEFAM, André. Direito penal, volume 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 362.
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entenda que deve ser adotado um montante previamente determinado para cada circunstância
atenuante: assim, havendo somente uma, reduz-se a pena-base em 116 (um sexto); duas atenuantes, em 1/3 (um terço), e, assim, sucessivamente, sempre se respeitando o mínimo legal;
c) só há circunstâncias agravantes: a pena provisória deve, obrigatoriamente, ser imposta
em valor superior ao da pena-base, geralmente utilizando-se o quantum acima referido - 1/6
(um sexto) -, respeitado o limite máximo fixado no preceito secundário;
d) existem agravantes e atenuantes (p. ex., acusado menor de 21 anos à época do fato
delituoso, o qual foi cometido contra ascendente): nesse caso, por meio de uma ponderação
qualitativa, 197 deve se avaliar qual é a circunstância que deve preponderar. Segundo o art. 67
do CP, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".' 9"

É dominante o entendimento de que a menoridade relativa (acusado menor de 21 anos
à época do crime) deve ser a circunstância que merece a maior importância. Até bem pouco
tempo atrás, entendia-se que a menoridade era seguida da reincidência, e, depois, das circunstâncias agravantes e atenuantes subjetivas e, por fim, das objetivas. A escala de preponderância,
inclusive em relação às hipóteses previstas no artigo 67 do Código Penal, podia ser sintetizada
da seguinte forma: 1° - menoridade (personalidade do agente); 2° - reincidência; 3° -confissão
(personalidade do agente); e 4°- motivos determinantes. 199
Recentemente, porém, em julgamento paradigmático, a 2• Turma do Supremo passou a
entender que a assunção da responsabilidade pelo fato delituoso - confissão espontânea - por
aquele que tem a seu favor o direito a não se autoincriminar revela a consciência do descumprimento de uma norma social, não podendo, pois, ser dissociada da noção de personalidade. Por
esse motivo, entendeu-se possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea. 200
A base de cálculo para a incidência das agravantes e das atenuantes será, sempre, a pena-base. É sobre ela que incide cada agravante ou atenuante. Havendo duas agravantes, por
197

Em contraposição à ponderação qualitativa, há quem entenda que deve ser utilizado um critério de ponderação
quantitativa, no qual uma atenuante compensa uma agravante; assim, verificam-se quais fatores estão em
maior quantidade, fixando-se, enfim, o valor da pena provisória.

198

Aos olhos da 6• Turma do STJ, a confissão realizada em juízo, desde que espontânea, é suficiente para fazer
incidir a atenuante prevista no art. 65, 111, "d", do CP, quando expressamente utilizada para a formação do convencimento do julgador. Por isso, o fato de as demais provas constantes dos autos serem suficientes para a condenação do acusado, a desrJeito da confissão espontânea, não autoriza a exclusão dessa atenuante, se ela efetivamente ocorreu e foi usada na formação do convencimento do magistrado. STJ, 6• Turma, REsp 1.183.157/SP,
Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16/10/2012.

199

STJ, s• Turma, HC 177.566/MS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 18/08/2011, DJe 29/08/2011. No sentido de que a reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67
do Código Penal, não sendo admissível compensação: STJ, s• Turma, HC 192.538/SP, Rei. Min. Gilson Dipp,
j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011.

200

STF, 2• Turma, HC 101.909/MG, Rei. Min. Ayres Britto, j. 28/02/2012. Em julgado mais recente, a 3• Seção do
STJ também concluiu que a atenuante da confissão espontânea, que indica o arrependimento do agente e seu
desejo de emenda, e a agravante da reincidência devem ser compensadas, nos termos do art. 67 do CP, visto
que ambas são igualmente preponderantes: STJ, 3' Seção, EREsp 1.154.752/RS, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 23/05/2012.
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exemplo, cada uma delas será calculada sobre a pena fixada na primeira fase, jamais podendo
fazer incidir uma agravante sobre a pena já alterada pela incidência de agravante anterior.
Nesse ponto, a fixação da pena é distinta em relação à terceira fase, em que a base da incidência será o resultado do cálculo anterior, incidindo cada aumento ou diminuição sobre a
última operação.
Por fim, convém destacar que, a despeito da crítica de parte da dourrina, tem sido admitido pelos Tribunais o reconhecimento de circunstâncias agravantes nos crimes de ação penal
pública, ainda que nenhuma tenha sido arguida pela acusação, nos exatos termos do art. 385 do
CPP. 201 Essa possibilidade, todavia, não se aplica aos crimes de ação penal privada. Com efeito,
o próprio art. 385 deixa entrever que o reconhecimento de agravantes de ofício só pode acontecer em crimes de ação penal pública.

42.3. Fixação da pena definitiva.
Na terceira e última fase do cálculo da pena, devem ser analisadas as causas de aumento
(majorantes) e de diminuição de pena (minorames), estabelecendo-se a pena definitiva.
Majorantes e minorantes não se confundem com qualificadoras e privilégios. Estes constituem verdadeiros tipos penais -tipos derivados-, com novos limites, mínimo e máximo de
pena, enquanto aquelas, como simples causas modificadoras da pena em quantidades fixas,
apenas estabelecem a sua variação (p. ex., Lei n° 11.343/06, art. 33, § 4°). Além disso, as
majorantes e minorantes devem ser levadas em consideração na terceira fase do cálculo da
pena, enquanto as qualificadoras são analisadas no momento de fixação da pena-base, leia-se,
na primeira fase.
Noutro giro, as causas de aumento e de diminuição de pena também não se confundem
com as circunstâncias agravantes e atenuantes:
a) devido a sua localização topográfica no Código Penal: enquanto as agravantes e atenuantes estão localizadas apenas na Parte Geral do CP, as majorantes e minorantes estão previstas
tanto na Parte Geral (causas gerais) quanto na Especial (causas especiais);
b) enquanto não há um quantum de aumento ou de diminuição expressamente previsto em
lei para agravantes e atenuantes- no dia-a-dia, costuma-se utilizar o critério de 1/6 (um sexto)
-, as majorantes c minorantes dispõem de critério de variação da pena fixados em abstrato pelo
legislador, em quantidades fixas ou variáveis;
c) a jurisprudência majoritária entende que a incidência de agr;.wantes (ou atenuantes) não
pode acarretar o aumento (ou a redução) da pena a patamar superior (ou inferior) ao limites
cominados em abstrato pelo tipo penal, o que não acontece na hipótese de majorantes e minorances, em que a pena pode ser fixada acima do máximo ou abaixo do mínimo abstratamente
cominado ao delito.
Por ocasião da aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena, deve o juiz observar alguns aspectos:
201
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No sentido de que as agravantes, ao contrário das qualifícadoras, sequer precisam constar da denúncia para
serem reconhecidas pelo Juiz. Ésuficiente, para que incidam no cálculo da pena, a existência nos autos de ele·
mentos que as identifiquem: STF, 2• Turma, HC 93.211/DF, Rei. Min. Eros Grau, j. 12/02/2008, DJe 74 24/04/2008.
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1) quais circunstâncias são de incidência obrigatória: de acordo com o art. 68, parágrafo
'único, do CP, no concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua. Como o dispositivo faz menção às majorantes e minorantes previstas na parte especial, conclui-se que, se previstas na parte geral, sua incidência será
obrigatória. Quanto àquelas previstas na par:e especial, havendo apenas uma causa de aumento
ou de diminuição, sua incidência também é obrigatória; havendo mais de uma causa da mesma
natureza na parte especial, permite-se que o magistrado aplique todas ou somente uma delas,
optando sempre pelo maior aumento ou pelé. maior redução;
2) qual deve ser a primeira a incidir na dosagem da pena, quando mais de uma se fizer
aplicável: em primeiro lugar, deve ser aplicada a circunstância prevista na Parte Especial, seja
qual for; depois, aquela contida na Parte Geral. Trata-se de aplicação do princípio da especialidade, aplicando-se primeiro a circunstância específica (v.g., Lei n° 11.343/06, art. 33, § 4°),
diretamente ligada à tipificação do faro delituoso e, na sequência, aquela de cunho genérico (p.
ex., CP, art. 14, parágrafo único);
3) como deve ser efetuado o cálculo da segunda (ou terceira) causa, na hipótese anterior, se
por meio da incidência simples ou cumulada: há quem emenda que o juiz deve aplicar ambas
as causas diretamente sobre a pena provisória (incidência simples). Prevalece, todavia, o entendimento de que o juiz deve calcular a primeira causa à luz da pena provisória; depois, sobre
este quantum, faz incidir a próxima circunsdncia, e daí por diante, sucessivamente (incidência
cumulada ou na forma de cascata), sendo c_ue, primeiro, devem ser aplicadas as causas de aumento de pena. Afinal, somente o critério da incidência cumulada é capaz de evitar o absurdo
de uma pena igual a zero ou até mesmo de uma sanção negativa.
Por fim, há de se ficar atento ao possível aumento da pena em virtude do concurso formal, do crime continuado, do erro na execução e do resultado diverso do pretendido (CP,
arts. 70, 71, 73 e 74). Apesar de estarem previstos na parte geral do CP, somente são aplicáveis ao
final de todas as operações, uma vez reconhecido o concurso formal ou a continuidade delitiva,
etc. Na hipótese de concurso material ou concurso formal impróprio, as penas referentes a cada
deliro devem ser somadas. 202
Quanto ao limite das penas, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade
não pode ser superior a 30 (trinta) anos (CP, art. 75, caput). Na hipótese de o agente ser condenado a penas privativas de liberdade cuja S·)ma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser
unificadas para atender ao limite máximo acima referido.
202

Por exemplo, se ficar evidenciado que os acusados causaram a morte dolosa de duas vítimas, por ocasião da
subtração do patrimônio de ambas, haverá dois crimes de latrocínio em concurso formal impróprio, haja vista
a existência de desfgnios autônomos, daí por ~ue as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 70, caput, in fine, do CP: STJ, Sª Turma, REsp 1.164.953/MT, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 27/03/2012,
DJe 03/04/2012. De se lembrar que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta que haja semelhança entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares), sendo necessário,
ademais, que haja, entre estas, ligação a mostrar, de plano, que os crimes subsequentes seriam continuação do
primeiro. Além do mais, a reiteração delitiva, irdicadora de delinquência habitual ou profissional, por si só descaracterizaria crime continuado: STF, 2• Turma, HC 113.413/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/2012.
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Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que
dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as
condições econômicas dos acusados, valor não inferior a ur1 trinta avos nem superior a 5 (cinco)
vezes o maior salário-mínimo.
Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

43. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. 203
Inicialmente, deve ser fixado o número de dias-multa, de acordo com o mínimo e o máximo previstos no próprio preceito secundário do tipo p~nal incriminador. Nesse pomo, diversamente da sistemática adorada pelo Código Penal, que simplesmente faz referência à "multa", já
consta da própria Lei de Drogas a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo
penal. A título de exemplo, a pena de multa prevista pan o crime do art. 33, caput, da Lei n°
11.343/06, deve ser fixada pelo juiz entre 500 (quinhentos} e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Para tanto, o art. 43 da Lei de Drogas deixa claro que o magisrrado deverá se valer precipuamente dos critérios enumerados pelo art. 42, quais sejam, a natureza e a quantidade da substância ou
do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Na sequência, deve o juiz atribuir o valor a cada dia-multa, o qual deve ser fixado em valor
não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo. Nesse
caso, o critério orientador do juiz para fixação do valor de cada dia-multa é a capacidade econômica do acusado. Ao contrário da antiga Lei de Drogas, que dispunha que a pena pecuniária
teria como referência os valores do dia-multa que vigora~;sem à época do fato (revogada Lei n°
6.368/76, art. 38, § 3°), a Lei n° 11.343/06 silencia acerca do assunto. Sem embargo desse silêncio, como o princípio da legalidade determina que a lei que instituiu o crime e a respectiva pena
deve ser anterior ao fato delituoso que se pretende punir, é certo concluir que a multa deve ser
fixada levando-se em consideração o valor do salário mín:mo vigente à época do crime, aplicando-se, subsidiariamente, o quanto disposto no art. 49, § 1°, do CP.
Após a fixação do valor de cada dia-multa, basta ao magistrado multiplicar esse montante
pelo número de dias-multa, encontrando, enfim, a pena de multa a ser aplicada. Nesse caso, se
o juiz entender que, mesmo que aplicadas no máximo, a valor fixado seria ineficaz em virtude
da situação econômica do acusado, poderá aumentá-la até o décuplo.
Outrossim, quando se tratar de concurso de crimes- concurso material, formal ou crime
continuado-, as multas devem ser aplicadas cumulativamente. Logo, mesmo para as hipóteses de concurso de crimes em que as penas privativas de liberdade devem ser apenas majoradas- concurso formal próprio e crime continuado -, a~. multas serão sempre somadas. Nesse
sentido, basta atentar para a própria redação do art. 4.'•, parágrafo único, da Lei de Drogas,
que diz textualmente que, em caso de concurso de crimes, as multas serão sempre impostas
cumulativamente.
203
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A pena de multa cujo procedimento é regulamentado pelo art. 43 da Lei de Drogas não se confunde com aquela
multa coercitiva prevista para a hipótese de descumprimento das penas cominadas ao crime de porte de drogas
para consumo pessoal. Para mais detalhes acerca desta multa coercitiva, remetemos o leitor aos comentários
feitos aos arts. 28 e 29 da Lei de Drogas.
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Quanto à possibilidade de fixação do valor do dia-multa atrelado ao do salário mínimo,
não há falar em suposta violação ao art. 7°, IV, da Constituição Federal, que prevê que é vedada
a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Na verdade, como bem observa a doutrina,
a norma constitucional em questão visa evitar que o salário mínimo seja utilizado como indexador econômico, impedindo que, a cada aumento do piso salarial, subissem, proporcionalmente,
os preços de produtos e serviços, tornando inócua a elevação do mínimo. Essa a finalidade da
regra (interpretação teleológica), a qual não resulta vulnerada com a determinação de que o
dia-multa seja calculado a partir do salário mínimo. 204
Como a Lei de Drogas nada dispõe em relação à destinação da multa regulamentada pelo
art. 43 - de se notar que, em relação à multa prevista para o crime de porte de drogas para
consumo pessoal, há disposição expressa no sentido de que tal valor será creditado à conta do
Fundo Nacional Antidrogas -,o ideal é concluir que, nesse caso, deve ser aplicada a regra geral
do art. 49, caput, do Código Penal, sendo seu valor destinado ao Fundo Penitenciário Nacional,
criado pela Lei Complementar n° 79/1994 e regulamentado pelo Decreto n° 1.093/1994.
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1~, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas
penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional
após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente espedfico.

44. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE DIVERSOS BENEFÍCIOS.
O art. 44, caput, da Lei de Drogas veda a concessão de liberdade provisória com ou sem
fiança, sursis, graça, indulto, anistia e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos aos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37 da referida Lei, sendo que
seu parágrafo único dispõe que a concessão do livramento condicional para condenados por tais
delitos poderá se dar apenas depois do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada sua
concessão ao reincidente específico.
Todas essas vedações, de duvidosa constitucionalidade, foram estudadas por ocasião da
análise dos arts. 2° e 5° da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). Para evitarmos repetições desnecessárias, remetemos o leitor aos referidos tópicos.
Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente
de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que
tenha siçlo a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá
determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

204

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 4• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
p. 250. Nesse contexto, a súmula vinculante nº 4 do Supremo dispõe: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".
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45. INIMPUTABILIDADE.
A verificação do estado de saúde mental do acusado é de fundamental importância, seja
para aferir a capacidade de culpabilidade do acusado (imputabilidade), seja para o próprio prosseguimento do processo penal. Afinal, se constatado que o acusado era, ao tempo da conduta
delituosa, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP,
art. 26, caput), deve ser reconhecida sua inimputabilidade, dispondo o CPP que a ele deve ser
aplicada medida de segurança por meio de sentença absolutória imprópria (art. 386, parágrafo
único, li I). Por outro lado, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o
curso da persewçáo penal, e não à época do crime, dispõe o art. 152 do CPP que o processo penal
deverá permanecer suspenso até que o acusado se restabeleça.
Fundamentalmente, são 3 (três) os sistemas utilizados para se aferir a capacidade de culpabilidade do acusado:
a) critério biológico: exige-se apenas a presença de uma causa biológica deficiente para
que o acusado seja considerado inimputável. Para fins de fixação da inimputabilidade, a Constituição Federaladotou o sistema biológico apenas em relação ao menor de 18 (dezoito) anos,
que é considerado inimputável por presunção legal, ainda que dotado de plena capacidade de
entender o caráter capacidade de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento (CF, art. 228, ele art. 27 do CP). Para este, o ordenamento jurídico reserva
a aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
n° 8.069/90);
b) critério psicológico: ainda que o acusado não seja portador de qualquer causa biológica
anormal, será considerado inimputável se restar comprovado que, à época da ação ou omissão,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (elemento cognitivo) ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (elemento volitivo);
c) critério biopsicológico: resulta da fusão dos dois sistemas anteriores, o que significa
dizer que, para além da comprovação de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, é indispensável a demonstração de que, à época do crime, fora suprimida a capacidade do agente de apreciar a criminalidade do fato (momento intelectual) e de determinar-se
de acordo com esse entendimento (momento volitivo). À exceção dos menores de 18 (dezoito)
anos, em relação aos quais é utilizado o critério bíológico, o Código Penal adota o sistema biopsicológico como regra (CP, art. 26, caput).
Nos mesmos moldes que o Código Penal, a Lei de Drogas também adota o critério biopsicológico. Por consequência, para o reconhecimento da inimputabilidade, o art. 45 da Lei
n° 11.343/06 impõe a presença cumulativa. dos seguintes requisitos: a) causa biológica: deve
restar comprovado que o acusado era dependente químico, o que se equipara à doença mental
para efeito de gerar a in imputabilidade, ou que agiu sob o efeito de droga, proveniente de caso
fortuito ou força maior; b) consequência psicológica: deve ser demonstrado que o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
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entendimento; c) requisito temporal: a consequência psicológica deGorrente·da causa-biológica
deve estar presente à época do crime. 205
Nada diz a Lei n° 11.343/06 acerca do procedimento a ser utilizado para a avaliação de
dependência do acusado. Diante desse silêncio, a solução passa pela aplicação subsidiária do
regramento constante do Código de Processo Penal (arts. 149 a 154).

45.1. Instauração do incidente.
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará que o acusado seja submetido a exame médico-legal,:CPP, art. 149, caput). Essa dúvida sobre a integridade
mental do acusado, capaz de autorizar a hstauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde mental tanto à época do fato delituoso quanto ao momento atual, isto
é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial.
Ainda que outras provas indiquem c. necessidade de realização do exame (v.g., certidão de
interdição), jamais poderão suprir esta pruva pe:-icial. Afinal, levando-se em consideração que o
Código Penal e a Lei de Drogas adotam. em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (CP, art. 26, caput, e art. 45 da Lei n° 11.343/06), é de fundamental
importância aferir não só a presença de doença mental, desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, ou dependência química, mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso. Nesse
sentido, como já se pronunciou o STJ, "a conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos,
produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas enl relação aos atos de sua
vida civil, não sendo capaz de isentá-lo de. culpabilidade penal. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se
efetivou por culpa exclusiva do paciente. ' 06
Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do process:> judicial, é imprescindível que haja fundada dúvida a
respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso
do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz
de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo
durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não
há necessidade de realização do referido exame. 207
Portanto, não basta que o acusado se refira à dependência no interrogatório para se tornar
necessária a realização do exame de dependência toxicológica. Cabe ao magistrado verificar a
sua real necessidade, indeferindo a sua realização de forma fundamentada. Em outras palavras,
205

Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges: CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006- comentada artif>O por artigo. 3ª ed. São Paulo: Editora Método, 2012. p. 234.

206 STJ, Sª Turma, HC 49.767/PA, Rei. Min. Laurita vaz, j. 07/03/2006, DJ 03/04/2006 p. 384.
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Nessa linha: STJ, 6ª Turma, HC 60.977/ES, Rei. Min. Og Fernandes, j. 25/10/2011, DJe 14/11/2011. Hidejalma
Muccio cita outros exemplos de provas que geram certa dúvida quanto à higidez mental do acusado: "existência de anteriores exames médicos dando mostras de algum tipo de anomalia mental; comportamento anormal
do agente, seja na cela onde se encontra encarcerado, seja na prática dos atos do inquérito policial ou do
processo, seja quando interrogado pela actoridade policial ou judiciária". {Curso de processo penal. 2• ed. São
Paulo: MÉTODO, 2011. p. 728).
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a simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua
realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada. 208
Para a realização do exame, não há necessidade de internação compulsória do acusado,
que deverá comparecer à perícia médico-legal quando for convocado. No entanto, evidenciada
a necessidade da medida para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal
e para evitar a prática de novas infrações penais (CPP, art. 282, I), se se tratar de acus1do inimputável ou semi-imputável que tiver praticado crime com violência ou grave ameaça . e houver
risco de reiteração, é plenamente possível a decretação de sua internação provisória, nos termos
do art. 319, VII, do CPP.
O exame médico-legal destinado a aferir a presença de doença mental só pode ser determinado pela autoridade judiciária. Portanto, se, em regra, a autoridade policial pode determinar a
realização de toda e qualquer perícia, em se tratando de exame de insanidade mental, há necessidade de prévia autorização judicial. Nesse so::ntido, aliás, o art. 149, § 1°, do CPP, dispõe que
o exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da <.utoridade
policial ao juiz competente.
À primeira vista, a Lei de Drogas dá a impressão de que apenas o exame pericial seria
adequado para atestar a inimpurabilidade do acusado, já que o art. 45, parágrafo único, dispõe
que o juiz deve absolver o acusado quando reconhecer, por força pericial, que este apresentava, à
época do fato, as condições referidas no art. 45, caput, da referida Lei. É bem verdade que, para
fins de comprovação da çausa biológica atinente à dependência química, é indispensável a realização do exame pericial. No entanto, como se trata de um estado passageiro, e não duradouro
como a dependência química, dificilmente poderão os peritos atestar, em uma análise posterior,
que, à época do crime, o acusado agira sob o efeito de droga, muito menos que esta condição
biológica decorrera de caso fortuito ou força maior. Por isso, para fins de comprovação de que o
acusado encontrava-se sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito (v.g., sujeito toma uma
bebida que contém cerro tipo de droga não aparente, por ter sido enganado por terceiro) e força
maior (v.g, injeta-se cocaína à força em alguém), é perfeitamente possível a utilização de outros
meios de prova, tais como o depoimento de testemunhas ou um exame clínico. Esta conclusão
é corroborada pelo quanto disposto no art. 56. § 2°, da Lei de Drogas, que se refere à realização
de avaliação apenas para atestar dependência de drogas.

Determinada a realização do exame pericial, deve o juiz nomear curador ao acusado, que
pode ser o próprio defensor constituído ou nomeado. Anrevendo a possibilidade de o acusado
ser considerado incapaz, há necessidade da presença de curador, sob pena de os atos processuais
serem posteriormente considerados inválidos.
Durante a tramitação do incidente de insanidade mental do acusado, dispõe o CPP
(art. 149, § 2°) que o processo penal ficará suspenso, se já iniciada a ação penal, pelo menos até
a apresentação do laudo pericial. No entanto, em sentido diverso, a Lei de Drogas deixa transparecer que não há necessidade de sobrestarr_ento do processo. Com efeito, consoan:e disposto
208
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no art. 56 da Lei n° 11.343/06, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência
de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério
Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais, dentre os quais podemos incluir o laudo do exame de (in)sanidade mental. De seu turno, o art. 56, § 2°, da Lei de Drogas,
determina que a audiência acima referida deve ser realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes
ao recebimento da denúncia, salvo se det~rminada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias. Como se percebe, a Lei de Drogas
não faz qualquer referência à necessidade de suspensão do processo penal, tanro que determina
a citação do acusado e a intimação das partes para comparecerem à audiência, a qual deve ser
realizada em 90 (noventa) dias caso tenha sido determinada a realização de exame de sanidade
menral. Aliás, nesse pomo, há mais uma diferença da Lei de Drogas em relação ao CPP: neste, o
prazo para a realização do exame é de 45 (quarenra e cinco) dias (CPP, art. 150, § 1°), ao passo
que, na Lei n° 11.343/06, este prazo é de 90 (noventa) dias.
Não obstame o caráter técnico do exame de insanidade menral, o juiz não está vinculado à
conclusão pericial, podendo aceitá-la ou rejeitá-la, no rodo ou em parte, nos termos do art. 182
do CPP. Com efeito, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base na narrativa dos autos e em outros documenros a eles acostados, afinal, ele é
sempre o perito dos peritos, ou o "peritus perito rum". 209

45.2. Conclusão do incidente de insanidade mental.
São várias as possíveis conclusões a que pode chegar o juiz ao final do incidenre de insanidade rnenral, a depender da conclusão do laudo pericial e do rnomenro do acometimento da
dependência de drogas. Vejamos, separadamente, cada urna delas:
1. Ausência de dependência: se o laudo pericial atestar a normalidade mental do acusado
à época do faro delituoso e duranre o curso da persecução penal, os autos do incidente de insanidade menral deverão ser apensados aos autos do processo principal, determinando o juiz o prosseguimento normal do processo, sem que haja necessidade de manutenção do curador anreriormenre nomeado. Ao final do processo, o acusado pode ser condenado ou absolvido, porém não
será possível a aplicação de medida de segurança, porquanto reconhecida sua imputabilidade;
2. Dependência química à época do fato delituoso: se o perito oficial concluir que o
acusado era dependente de drogas ao tempo da ação, o processo terá prosseguimento, com a
presença de curador. Por ocasião da sentença, há 3 (três) possibilidades:
2.1. Presença de dependência de drogas à época do fato delituoso, capaz de suprimir
por completo (inimputabilidade) ou de ap_enas diminuir a capacidade de entendimento ou
de autodeterminação de acusado (semi-imputabilidade) acobertado por causa excludente
da tipicidade, ilicitude ou da própria culpabilidade, desde que diversa da inimputabilidade: por mais que o laudo de insanidade mental tenha concluído que o acusado é inimputável
(Lei n° 11.343/06, art. 45, caput) ou semi-imputável (Lei n° 11.343/06, art. 46), para que seja
possível a aplicação de medida de segurança, incumbe ao magistrado verificar, antes, se houve a prática de conduta típica e ilícita. A título de exemplo, caracterizada a insignificância da
conduta delit~osa, dar-se-á a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, III, do CPP.
209
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Reconhecido que agente inimputável praticou dàerminado fato típico sob o amparo de causa
excludente da ilicitude, deve o juiz absolvê-lo com base no art. 386, VI, do CPP. Em ambos os
exemplos, como se trata de sentença absolutória própria, ao acusado não será imposto o cumprimento de medida de segurança. Portanto, para que seja cabível a aplicação de medida de segurança, é indispensável que a absolvição do agente decorra exclusivamente da inimputabilidade,
e não de uma causa justificante ou exculpante de outra natureza.
Na verdade, somente será possível a aplicação de medida de segurança ao inimputável ou
ao semi-imputável quando, na mesma hipótese, houvesse fundamento para a condenação de
agente imputável. Nesse contexto, como destaca Bitencourt, a aplicação de medida de segurança
depende do preenchimento dos seguintes pressuposros: 210
a) prática de faro típico punível: é indispensável que o agente inimputável tenha praticado
faro típico e ilícito, e que não estejam presentes causas excludentes da culpabilidade diversas da
inimputabilidade, tais como o erro de proibição inevitável, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica;
b) periculosidade do agente, compreendida como um estado subjetivo mais ou menos duradouro de antissociabilidade, ou seja, um juízo de probabilidade de que o agente voltará a
delinquir, podendo ser de duas espécies: periculosidade presumida, quando o agente for inimputável, nos termos do art. 26, caput, ou periculosidade real (ou judicial), reconhecida pelo juiz
quando se tratar de agente semi-impmável (CP, art. 26, parágrafo único), e o juiz constatar a
necessidade de especial tratamento curativo;
c) ausência de imputabilidade plena: o agente imputável não pode sofrer medida de segurança, somente pena. O agente semi-imputável só estará sujeito à medida de segurança excepcionalmente, e desde que comprovado que necessita de especial tratamento curativo, caso
contrário, também ficará sujeito somente à pena.

2.2. Presença de dependência de drogas ao tempo da ação ou omissão, capaz de suprimir por completo a capacidade de entendimento ou de autodeterminação do acusado autor de fato típico e ilícito: reconhecida a inimputabilidade do acusado, nos termos do art. 45,
caput, da Lei n° 11.343/06, se o juiz estiver convencido de que o agente inimputável praticou
conduta típica e ilícita, seja qual for o deliro por ele praticado (previsto ou não na Lei de Drogas),
deve proferir uma decisão de absolvição. Nesse caso, todavia, a Lei de Drogas não determina
o cumprimento obrigatório de medida de segurança, consistente em internação hospitalar ou
tratamento ambulatorial, consoante disposto no art. 386, parágrafo único, III, .do CPP. Na
verdade, partindo da premissa de que o tratamento médico não pode ser imposto como sanção
e que só terá o condão de produzir efeitos se o agente a ele se sujeitar voluntariamente, o art. 45,
parágrafo único, da Lei de Drogas, dispõe que, reconhecida a inimputabilidade do acusado
em virtude de dependência de drogas, o juiz poderá determinar o seu encaminhamento para
tratamento médico. Reconhecida a inimputabilidade do acusado em virtude da dependência de
drogas, são as peculiaridades do caso concreto que irão determinar a necessidade de imposição
de tratamento médico. Portanto, considerando que o fundamento da medida de segurança é a
periculosidade do agente, é plenamente possível que o juiz profira uma decisão de absolvição
210
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própria, sem que o acusado seja submetido a tratamento compulsório, ou uma decisão de absolvição imprópria, determinando a aplicação da internação ou de tratamento ambulatorial
mediante criteriosa análise das características pessoais do agente, devidamente analisadas pelo
laudo pericial.
Outrossim, na hipótese de acusado que praticou o fato delituoso sob o efeito de droga
proveniente de caso fortuito ou força maior, e que, por isso, teve suprimida a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, também
se impõe a prolação de um decreto absolutório. Porém, nesse caso, como se trata de ingestão
não voluntária de psicotrópico, fruto de ignorância (caso fortuito), ou coação (força maior),
não há necessidade de se impor tratamento médico ao acusado, que tem aplicação restrita aos
dependentes químicos.

45.3. Crime cometido por índios.
Pelo menos em regra, não há necessidade de laudo antropológico para aferir o grau de integração do índio à sociedade, notadamente quando o acusado, embora pertencente à determinada etnia indígena, apresentar-se perame o magistrado plenamente capacitado para responder
às perguntas que lhe forem formuladas em seu interrogatório, demonstrando-se ciente da imputação que pesa sobre sua pessoa. De outro lado, na hipótese de se tornar necessária a realização
do exame pericial, há de se aferir o grau de imputabilidade do acusado, vez que, na hipótese de
índio mantido totalmente afastado da zona urbana, é possível que o perito conclua que se trata
de pessoa dotada de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. ·
Nessa linha, em caso concreto envolvendo índio condenado pelos crimes de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e porre ilegal de arma de fogo, concluiu a I• Turma do
Supremo ser dispensável o exame antropológico destinado a aferir seu grau de integração na
sociedade se o Juiz afirma sua imputabilidade plena com fundamento na avaliação do grau de
escolaridade, da fluência na língua portuguesa e do nível de liderança exercida no grupo, entre
outros elementos de convicção. 211
Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

46. SEMI-IMPUTABILIDADE.
É perfeitamente possível que, à época do crime, a despeito da dependência química, ou do
efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior, não estivesse o acusado inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, reconhecida a semi-imputabilidade do acusado, o processo penal seguirá seu
curso normal. Ao final do feito, se o juiz estiver convencido de que o semi-imputável praticou
conduta típica e ilícita, deve proferir sentença condenatória, fazendo incidir a causa de diminuição de pena de I (um) a 2/3 (dois terços).
211
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Reconhecida a semi-imputabilidade do a·:usado, o Juiz não pode aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.34312006 em seu grau mínimo (113) sem expor
qualquer dado substancial, em concreto, que justitique a adoção dessa fração. A diminuição da
pena, nessa situação, deve ser avaliada de aco~do :om o grau de deficiência intelectiva do réu,
vale dizer, de sua capacidade de autodeterminaçá-J. Nesse contexto, a ausência da justificativa
para aplicação do redutor em seu grau mínimo vio:a o princípio do livre convencimento motivado, malferindo o disposto no art. 93, IX, da CF. 212
Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com ta se em avaliação que ateste a necessidade de
encaminhamento do agente para tratamento, realiza :la por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará quec a tol se proceda, observado o disposto no art. 26
desta Lei.

47. TRATAMENTO MÉDICO.
Ao contrário do que ocorre no Código Penal. cujo are. 98 prevê a possibilidade de o juiz
substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, a Lei de Drogas dispõe em
seu art. 47 que, atestada a necessidade de tratamento médico, a assistência à saúde deve ser
prestada ao condenado pelo respectivo sistema penitenciário. Ne;se sentido, consoante disposto
no art. 26 da Lei n° 11.343/06, o usuário e o depecdente de drogas que, em razão da prática de
infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de
segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema
penitenciário.
Se o acusado estiver· cumprindo pena em regime fechado, este tratamento médico deve ser
prestado no próprio estabelecimento prisional. Nc· entanto, há precedentes do Supremo admitindo a internação em clínica particular para tratamento de dependentes químicos, in verbis: "A
mera acusação penal por suposta prática do delit::J de tráfico de entorpecentes não impede que
o Poder Judiciário, atento às peculiaridades do ca.so e às conclusões técnicas dos peritos oficiais
do Juízo, assegure, excepcionalmente, ao réu - cuia condição de semi-imputável e de usuário-dependente de múltiplas drogas está pericialmente comprovada no processo penal de conhecimento- a internação em clínica médica particular especializada, desde que tal internação, sem
qualquer ônus financeiro para o Estado, seja reconhecida como estritamente necessária ao tratamento do paciente (que se acha cautelarmente pri\'ado de sua liberdade), e o Poder Público não
disponha de condições adequadas e satisfatórias para dispensar, no âmbito do sistema prisional,
essa mesma assistência médica de caráter especializado"- 213
O fato de a Lei de Drogas permitir que ess~ tratamento médico seja prestado no próprio
estabelecimento carcerário de modo algum impli:a no ressurgimento do sistema do duplo binário, por força do qual era aplicada pena e medida de segurança. 214 Afinal, não se pode confundir
as medidas de segurança próprias do Código Pend com o tratamento médico a que se refere o
167.~76/SP,
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STF, 2ª Turma, HC 83.657/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 30/03/2004, DJ 23/04/2004.

214

O sistema do duplo binário (ou cumulativo) aplicava cc njuntamente pena e medida de segurança aos imputáveis e semi-imputáveis. Contrapõe-se ao sistema vicariante, adotado pelo Código Penal a partir da reforma da
Parte Geral pela Lei nº 7.209/84, no qual se aplica um 3 das espécies de sanção penal, ou pena ou medida de
segurança.
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art. 47 da Lei n° 11.343/06: enquanto aquelas buscam, primordialmente, o controle da periculosidade do inimputável, este tem como único objetivo o controle da dependência química.
CAPITULO 111
DO PROCEDIMENTO PENAL
Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo
disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
§ 1~ O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso
com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60
e seguintes da Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Criminais.
§ 2~ Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante,
devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste,
assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.
§ 3~ Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2~ deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do
agente.
§ 4~ Concluídos os procedimentos de que trata o§ 2~ deste artigo, o agente será submetido a
exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.
§ 5~ Para os fins do disposto no art. 76 da Lei n2 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no
art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.

48. PROCEDIMENTO PENAL.
Os procedimentos são divididos em duas grandes classes: os comuns e os especiais (CPP,
art. 394, caput).
Procedimento comum é o rito padrão previsto no CPP para ser aplicado subsidiariamente,
ou seja, é o procedimento a ser utilizado para as infrações penais que não possuem procedimento especial previsto em lei. É nesse sentido, aliás, o teor do art. 394, § 2°, do CPP, que prevê que
"aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposição em contrário do CPP
ou de lei especial". Subqivide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo, de acordo com a quantidade de pena cominada em abstrato ao delito, independentemente de sua natureza (reclusão ou
detenção), nos termos do art. 394, § 1°, do CPP.
Procedimento especial é aquele previsto no CPP ou em leis especiais para hipóteses específicas, incorporan~o regras próprias de tramitação do feito de acordo com as peculiaridades da
infração penal. É o que ocorre com a Lei de Drogas, cujo art. 48, caput, dispõe expressamente
que o procedimento relativo aos processos por crimes definidos no Título que trata "Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas" rege-se pelo disposto no Capítulo
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III, sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e da Lei de Execução
Penal. 215
A aplicação desse procedimento especial regulamentado entre os arts. 50 e 59 da Lei de
Drogas está restrita aos crimes previstos no Título IV da Lei de Drogas cuja pena máxima seja
superior a dois anos, pouco importando sua natureza, se de reclusão ou detenção. Afinal, na
hipótese de a pena máxima prevista para um desses crimes ser igual ou inferior a 2 (dois) anos,
como ocorre, por exemplo, com o crime do art. 38, cuja pena é de detenção, de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos, este delito passa a ser considerado infração de menor potencial ofensivo, sujeito,
pois, ao procedimento sumaríssimo constante da Lei n° 9.099/95.
Em síntese, pode-se dizer que os crimes previstos na Lei de Drogas estão sujeitos a dois
procedimentos distintos, a depender do quantum de pena a eles cominado:
1) As infrações de porte de drogas (art. 28, caput) e cultivo (art. 28, § 1°) para consumo
pessoal, compartilhamento (art. 33, § 3°) e prescrição culposa (art. 38), são consideradas infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.099/95, daí por que devem
ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial Criminal, com a sujeição ao procedimento
comum sumaríssimo, com as ressalvas previstas nos parágrafos do art. 48 da Lei n° 11.343/06
em relação ao porte de drogas para consumo pessoal;
2) Os crimes de tráfico e cultivo de drogas (art. 33, caput, e § 1°), induzimento, instigação
e auxílio ao uso indevido de droga (art. 33, § 2°), maquinário destinado à produção de drogas
(art. 34), associação para fins de tráfico (art. 35), financiamento do tráfico (art. 36), colaboração
como informante (art. 37) e condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas,
nas formas simples e qualificada (art. 39, e parágrafo único), todos com pena máxima superior
a 2 (dois) anos, são da competência das Varas especializadas em drogas ou das Varas comuns, e
estão sujeitos ao procedimento especial da Lei de Drogas, previsto nas Seções I e li do Capítulo
III do Título IV (arts. 50 a 59), sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código de Processo
Penal e da Lei de Execução Penal. 216
O art. 48, § 1°, da Lei de Drogas, deixa claro que não será possível a aplicação do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais, quando os crimes de porte e cultivo de
drogas para consumo pessoal forem praticados em concurso com os tipos penais dos arts. 33
a 37 da Lei n° 11.343/06. O dispositivo guarda relação com o preceito constante do art. 60,
caput, da Lei n° 9.099/95, que dispõe: "O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados
ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de:eonexão e continência".
215

Para mais detalhes acerca do procedimento a ser adotado quando houver conexão entre o tráfico de drogas,
sujeito ao procedimento especial previsto entre os arts. 50 e 59 da Lei de Drogas, e outro delito sujeito ao procedimento comum (v.g., roubo, lavagem de capitais), remetemos o leitor ao Capítulo referente à Lei de Lavagem
de Capitais, mais especificamente aos comentários feitos ao art. 22 da Lei n2 9.613/98, no tópico "21.1. Proce·
dimento no caso de crimes conexos".

216

Como será visto nos próximos tópicos, este procedimento especial para os casos de tráfico de drogas pode ser
assim sintetizado: 1) oferecimento da denúncia; 2) notificação do acusado; 3) oferecimento de defesa preliminar; 4) possível oitiva do Ministério Público, caso tenham sido juntadas provas das quais a acusação não tinha
ciência; 5) apreciação da defesa preliminar; 6) possível realização de diligências determinadas de ofício pelo
juiz; 7) juízo de admissibilidade da peça acusatória, que pode ser recebida ou rejeitada; 8) possível absolvição
sumária 9) citação do acusado; 10) audiência una de instrução e julgamento.
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Por consequência, se os crimes de porte ou cultivo de drogas forem praticados em conexão
(ou continência) com outra infração penal, prevista ou não na Lei de Drogas, cujas penas máximas somadas (ou majoradas), sejam superior a 2 (dois) anos, deverão ser observadas as regras do
art. 78 do CPP para se saber qual o juízo competente. Caso, em virtude da aplicação das regras
do art. 78 do CPP, venha a ser estabelecida a competência do juízo comum ou do tribunal do
júri para julgar também a infração de meno~ potencial ofensivo, afastando, portanto, o procedimento sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais Criminais, isso não impedirá a aplicação dos
institutos despenalizadores em relação à infração de menor potencial ofensivo, nos termos do
art. 60, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95.
Em síntese, pode-se dizer que:
a) cometido de maneira isolada o crir:1e de porte ou de cultivo de drogas para consumo
pessoal, a competência será do Juizado Especial Criminal. Na hipótese de houverem sido praticados outros crimes em conexão ou continência com essa infração de menor potencial ofensivo,
deverão ser observadas as regras do art. 78 do CPP, para se saber qual o juízo competente;
b) caso, em virtude da aplicação das regras do art. 78 do CPP, venha a ser estabelecida a
competência do juízo comum ou do tribunal do júri para julgar também a infração de menor
potencial ofensivo, afastando, portanto, o procedimento sumaríssimo da Lei n° 9.099/95, isso
não impedirá a aplicação dos institutos despenalizadores em relação ao porte e cultivo de drogas
para consumo pessoal, desde que preenchidos seus pressupostos legais;
c) na hipótese de o crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal ser praticado
em conexão com um dos tipos penais dos arts. 33 a 37 da Lei n° 11.343/06, a competência para
o julgamento de ambos os delitos será das Varas Especializadas em Drogas, com a aplicação do
procedimento especial previsto entre os arts. 50 a 59 da Lei de Drogas, sem prejuízo da aplicação dos institutos despenalizadores da Lei ::1° 9.099/95 ao crime do art. 28.
Nessa hipótese, o juízo com força atrativa- juízo comum ou Tribunal do Júri- deve, pelo
menos em regra, designar uma audiência preliminar para fins de aplicação desses institutos
despenalizadores quanto à infração de menor potencial ofensivo. Efetivada a transação penal
em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, o Ministério Público oferecerá denúncia
apenas em relação ao crime que exerceu a vis atractiva. Frustrada a transação penal, a denúncia
também irá abranger a infração de menor potencial ofensivo. Se, no entanto, mesmo antes da
realização da audiência preliminar, o Ministério Público oferecer denúncia em face do acusado
pela prática de ambos os delitos, manifestando-se contrariamente à concessão da proposta de
transação penal, estará prejudicada a realização da audiência preliminar, devendo o juiz determinar o prosseguimento do feito de acordo com o procedimento de maior amplitude.

48.1. Aplicação da Lei n° 9.099/95 aos crimes de porte e cultivo de drogas para
consumo pessoal.
O conceito de infração de menor potencial ofensivo abrange as contravenções penais e os
crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
submetidos ou não a procedimento especial, ressalvadas as hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
Ao dispor que o autor de qualquer das condutas previstas no art. 28 da Lei n° 11.343/06 às quais são cominadas as penas de adverténcia sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços
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à comunicade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educacivo - será
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n" 9.099/95, o art. 48, § 1°, da Lei
de Drogas, deixa entrever que houve uma ampliação do conceito de infração de menor potencial
ofensivo, de modo a também abranger os crimes aos quais nãü seja cominada pena Frivativa de
liberdade ou multa.
Esta ampliação do conceito de infração de menor potencial ofensivo pela Lei n° 11.343/06
é plenamente compatível com a Constituição Federal. A uma porque é a própria Constituição
(art. 98, I) que autoriza que o conceito de infração de menor r:otencial ofensivo seja fixado pelo
legislador ordinário. A duas porque a Constituição Federal em momento algum exige que à
infração de menor potencial ofensivo seja cominada exclusivamente pena privativa de liberdade
ou de multa.
Além de compatível com a Constituição Pederal, esta mudança produzida pela Lei de Drogas vem ao encontro do princípio da proporcionalidade. De tàw, se a Lei dos Juizados considera
que todas as contravenções e crimes com pena máxima não superior a 2 (dois) anos sã·J infrações
de menor potencial ofensivo, seria de todo desarrazoado e inccngruente s~ o mesmo tratamento
não fosse conferido às infrações que sequer preveem pena privativa de liberdade, como ocorre
com as condutas delituosas do art. 28 da Lei n° 11.343/06.

À primeira vista, como o art. 48, § 1°, da Lei n° 11.343/06, faz menção ao processamento
dos crimes do art. 28 na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n° 9.099195, pode-se Fensar que
todos os dispositivos da Lei dos Juizados Especiais Criminais reriam aplicáveis a tais delitos. Porém, pelo fato de consistirem em crimes de perigo abstrato, se:n uma vítima determinada, resta
inviável a aplicação de alguns institutos despenalizadores pre,,istos na Lei n° 9.099/95. É o que
ocorre, por exemplo, com a' composição civil dos danos como causa extintiva da punibilidade
e com a necessidade de representação. Como os delitos do art. 28 da Lei de Drogas r~m sujeito
passivo indeterminado, resulta inviável a composição civil düs danos, já que não haveria uma
vítima determinada que pudesse buscar a reparação imediata dos prejuízos causados ?elo delito.
Quanto à representação, para além da impossibilidade de se identificar uma vítima determinada
que pudesse apresentá-la, o art. 88 da Lei n° 9.099/95 restringe a necessidade de oferecimento
dessa condição específica da ação penal apenas aos crimes de !.::são corporal leve e les~o culposa.
Logo, os delitos do art. 28 continuam sujeitos à regra geral (CP, art. 100, § 1°), ou seja, são
crimes de ação penal pública incondicionada.
Portanto, os crimes de porte e cultivo de drogas para conmmo pessoal devem ser processados e julgados perante os Juizados Especiais Criminais, e não pelas varas especializadas para o
julgamento do tráfico de drogas. Esta separação dos acusados é assaz importante, porque haveria evidente retrocesso se essas varas especializadas passassem a cumular competência criminal
para julgar em um mesmo ambiente jurisdicional atividades preventivas de cunho t~apêutico,
baseadas no modelo sistêmico restaurativo que é voltado ao acolhimento, à prevenção da reincidência, à atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas.
Apesar de a Lei n° 11.343/06 não fazer menção express.a à possibilidade de aplicação da
suspensão condicional do processo aos crimes de porte e culcivo de drogas para consumo pessoal, não há qualquer óbice à aplicação desse instituto despenalizador aos crimes previstos na
Lei de Drogas, não só às condutas delituosas do art. 28, mas a toda e qualquer infr:o..ção penal
à qual seja cominada pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano (v.g., art. 39, caput, da Lei n°
11.343/06). Afinal, conquanto prevista na Lei dos Juizados E$peciais Criminais, a aplicação da
822

LEI N° 11.343/06 -TRÁFICO DE DROGAS

Art. 48

suspensão condicional do processo não está restrita às infrações de menor potencial ofensivo.
Tanto é verdade que o próprio art. 89 da Lei n° 9.099/95 dispõe que tal benefício poderá ser
aplicado aos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) anos, abrangidas ou não por esta Lei.
Especificamente em relação à aplicação da suspensão condicional do processo aos crimes
de porte e cultivo de drogas para consumo pessoal, a doutrina adverte que as condições do sursis
processual não podem ser mais gravosas que as próprias penas previstas no art. 28. Com efeito,
levando-se em conta que aos crimes do art. 28 da Lei de Drogas são cominadas apenas a advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida educativa
de comparecimento a programa ou curso educativo, aplicáveis estas duas últimas pelo prazo
máximo de 10 (dez) meses quando o acusado for reincidente, é questionável até que ponto estas
penas são mais gravosas que sujeitar o acusado a um período de prova por 2 (dois) anos, durante
o qual estará proibido de frequentar determinados lugares, ausentar-se da comarca onde reside
sem autorização e comparecer mensalmente em juízo, sem prejuízo da aplicação de outras condições que o juiz reputar adequadas.
Nesse sentido, segundo Mendonça e Carvalho, "caberá aos operadores do Direito, em cadacaso concreto, fazer esta ponderação, tendo em vista a perspectiva do que poderia ser a pena
aplicada em concreto. No entanto, não se pode olvidar que as penas do art. 28 são aplicadas
após uma condenação penal, da qual advirão outros efeitos, como a reincidência, ao passo que
o cumprimento da suspensão condicional do processo implica em extinção da punibilidade,
mantendo o réu o status de primário". 217

48.2. Prisão em flagrante e lavratura de termo circunstanciado.
Com o objetivo de separar rigidamente o usuário do traficante, conferindo-lhes tratamento
totalmente diverso, o art. 48, § 2°, da Lei de Drogas, dispõe que, na hipótese do crime previsto
no art. 28, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer,
lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias
necessários (v.g., laudo preliminar). 218
À primeira vista, como o dispositivo dispõe que não se imporá prisão em flagrante em relação
ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, fica a impressão (equivocada) de que jamais seria possível
a prisão em flagrante na hipótese do crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal.
No entanto, a correta compreensão desse dispositivo é no sentido de que continua sendo perfeitamente possível a captura e a condução coercitiva do agente, estando vedada tão somente
a lavratura do auto de prisão em flagrante e o subsequente reçolhimento ao cárcere, que são
substituídos pela lavratura do termo Circunstanciado.

O dispositivo constante do art. 48, § 2°, da Lei n° 11.343/06, guarda semelhança com
o preceito do art. 69, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, que prevê que, após a lavratura do
termo circunstanciado, ao autor da infração de menor potencial ofensivo que for imediatamente
217

Op. cit. p. 244.

218

O termo circunstanciado foi objeto de estudo detalhado no capítulo referente aos Juizados Especiais Criminais,
por ocasião da análise do art. 69 da Lei ne 9.099/95. De modo a evitarmos repetições desnecessárias, remetemos o leitor ao referido tópico.
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encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de comparecer não se imporá prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança.
No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, há consenso na doutrina no sentido de que
a recusa do agente em comparecer imediatamente ao Juizado ou em assumir o compromisso
de a ele comparecer impede a lavratura do termo circunstanciado. Consequentemente, a autoridade policial deverá proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante, o que também não
significa que o agente permanecerá preso, porquanto é possível que lhe seja concedida liberdade
provisória com fiança pelo próprio delegado de polícia, caso a infração seja punida com pena
máxima não superior a 4 (quatro) anos (CPP, an. 322, com redação determinada pela Lei n°
12.403/11). Nessa situação, se o preso se recusar a prestar fiança, a prisão em flagrante deve ser
mantida, pelo menos até sua convalidaçáo pela autoridade judiciária competente, nos termos do
art. 310 do CPP.
Em sentido diverso, em se tratando do crime de porte ou cultivo de drogas para consumo
pessoal, como um dos propósitos da Lei de Drogas é o de afastar ao máximo o usuário das
Delegacias de Polícia, evitando-se estigmatizá-lo, é dominante o entendimento no sentido de
que não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante, nem tampouco a manutenção da
custódia do flagranteado caso este se recuse a assumir o compromisso de comparecer aos Juizados. Isso porque o crime do art. 28 da Lei de Drogas não conta com previsão legal de pena
privativa de liberdade. Logo, seria de todo incongruente a perpetuação da restrição à liberdade
de locomoção do agente por força de eventual prisão em flagrante se à infração penal sequer é
cominada pena privativa de liberdade. A propósito, o art. 48, § 3°, in fine, da Lei n° 11.343/06,
é categórico ao afirmar que, ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2° serão
tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção
do agente. Nesse contexto, o próprio Supremo já se pronunciou no sentido de que "a Lei n°
11.343/2006 veda a prisão do usuário. Prevê, contra ele, apenas a lavratura de termo circunstanciado. Preocupação, do Estado, em mudar a visão que se tem em relação aos usuários de drogas.
Punição severa e exemplar deve ser reservada aos traficantes, não alcançando os usuários. A estes
devem ser oferecidas políticas sociais eficientes para recuperá-los do vício". 219
A redação dúbia do art. 48, §§ 2° e 3°, da Lei n° 11.343/06, também gera controvérsias
acerca da autoridade responsável pela elaboração do termo circunstanciado. Como o art. 48,
§ 3°, determina que, na hipótese de estar ausente a autoridade judicial, o compromisso e o termo
circunstanciado devem ser elaborados de imediato pela autoridade policial, poder-se-ia concluir, a contrario sensu, que, presente a auroridade judicial, esta deveria adotar as providências .
referidas. Ocorre que a lavratura do termo circunstanciado pela própria autoridade judiciária
feriria de morte a garantia da imparcialidade (CADH- Dec. 678/92-, art. 8°, § 1°) e o próprio
sistema acusatório adotado pela Constituição Federal (art. 129, 1), no qual há nítida separação
das funções de acusar, defender e julgar. Ora, pelo simples fato de ser humano, não há como negar que, fosse permitido ao próprio juiz colher depoimentos e requisitar exames por ocasião da
lavratura do termo circunstanciado, haveria evidente envolvimento psicológico do magistrado
com a causa, colocando-se em posição propensa a julgar favoravelmente a ela, com grave prejuízo a sua imparcialidade. Afinal, a partir do momento em que uma mesma pessoa concentra as
219
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funções de inv~stigar e colher as provas, além do poder de julgar o acusado, estará comprometido a priori com a tese da culpabilidade do acusado. 220
Por isso, C.e modo a se evitar o ressurgimento da figura do "juiz inquisidor", o ideal é entender que a lavratura do termo circunstanciado deve ficar a cargo da autoridade policial, e não do
magistrado, porquanto a investigação de fatos delituosos é atribuição que recai precipuamente
sobre a Polícia Judiciária - e, subsidiariamente, sobre o Ministério Público -, jamais sobre o
Poder Judiciário. Ou, como preferem alguns, os §§ 2° e 3° do art. 48 devem ser interpretados
conforme a Constituição para se concluir que a Lei está se referindo não ao juiz propriamente
diro, mas sim à Secretaria do Juízo, quando faz menção ao juízo competente, hipótese em que
o autor do crime do art. 28 seria encaminhado, de imediato, para a audiência preliminar ou
para que voltasse em dia determinado. É nesse sentido a lição de Mendonça e Carvalho, que
entendem que, onde se lê "autoridade judiciária" no § 3° do art. 48, deve-se entender "juízo
competente", abrangendo apenas a Secreraria do Juízo.22 1
Outra ccntrovérsia decorrente do art. 48, § 3°, da Lei de Drogas, diz respeito ao local
da lavratura cl.o termo circunstanciado, caso não seja possível o comparecimento imediato do
flagranteado aos Juizados, o que geralmente acontece, quer pela ausência de Juízo na própria cidade onde ocorreu o flagrante, quer pela eventual ausência de juiz de plantão, como ocorre, por
exemplo, aos .J.nais de semana ou após o expediente forense. De acordo com a redação expressa
da Lei, o termo circunstanciado deveria ser lavrado no próprio local em que o usuário de drogas
fosse encontrado, sem que houvesse a necessidade de condução coercitiva à Delegacia de Polícia,
o que, de cerra forma, evitaria o contato com autores de infrações penais de maior gravidade.
No entanto, a despeito da redação expressa do art. 48, § 3°, da Lei de Drogas, é fato notório
que nem sempre será possível a lavratura do termo circunstanciado no local em que o usuário
for capturadc·, seja por conta da ausência de condições materiais (v.g., falta de narcotestes para
realização do laudo preliminar), periculosidade de se levar adiante a documentação do crime
do art. 28 em locais e horários inadequados (v.g., captura de usuário em comunidade dominada pelo tráfico de drogas após o denominado "toque de recolher"), seja pela dificuldade de se
estabelecer com exatidão se se trata de mero usuário ou traficante de drogas. Nessas situações,
por mais que a dicção expressa da Lei não tenha deixado explícita essa possibilidade, parece-nos
ser plenamenre possível a condução coercitiva do usuário de drogas à Delegacia de Polícia para
fins de lavratura do termo circunstanciado, desde que sejam adotadas precauções para que este
agente não seja colocado em contato com outros criminosos.
O próprio art. 48, § 4°, da Lei n° 11.343/06, confirma a possibilidade de encaminhamento
do usuário d~ Drogas à Delegacia de Polícia ao dispor que, uma vez concluídos os procedimentos de que trata o § 2° deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o
requerer ou :;e a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.
Referindo-se expressamente à autorid4de de polícia judiciária, leia-se, ao Delegado de Polícia
Civil ou Federal, o dispositivo deixa entrever que haverá situações em que o usuário poderá
ser encaminhado à Delegacia de Polícia, oportunidade em que a autoridade policial poderá
220

Nessa lin1a, convém ressaltar que tramita no Supremo a Ação Direta de Inconstitucionalidade n9 3.807, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) em face do art. 48, § 39, da Lei n9 11.343/06,
cujo julgêmento ainda não teve início.
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Op. cit. p. 251.
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determinar a realização de exame de corpo de deliteo, com o objetivo de comprovar a materialidade de eventuais maus-tratos ou lesões corporais p~rpetradas contra o agente.

48.3. Medidas cautelares diversas da prisão.
Uma das grandes novidades produzidas pela Lei n° 12.403111 foi a inserção no Código de
Processo Penal de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão (arts. 319 e 320).
Esta ampliação das opções conferidas ao magistrado pôs fim à bipolaridade que vigorou durante
anos, já que, na sistemática anterior, ou o acusado respondia ao processo com total privação de
sua liberdade, permanecendo preso cautelarmenre, ou então lhe era deferido o direito à liberdade provisória, com ou sem fiança.
Por mais que o porre de drogas para consumo pessoal seja considerado uma infração de
menor potencial ofensivo, como o art. 28 da Lei d!: Drogas não prevê pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, afigura-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão ao crime do art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque o art. 283, § 1°, do CPP, dispõe
que tais medidas só podem ser aplicadas à infraçãc· à qual for cominada, isolada, cumulativa ou
alternativamente, pena privativa de liberdade. Ne;se comexto, o Enunciado n° 121 do Fórum
Nacional de Juizados Especiais preconiza que "as medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP e suas consequências, à exceção da fiança, sã·J aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo para as quais a lei cominar em tese pena privativa de liberdade" (XXX Encontro
- São Paulo/SP).

48.4. Transação penal.
Prevista no art. 76 da Lei dos Juizados, a transação penal pode ser conceituada como um
acordo celebrado entre o titular da ação penal e o S'.lposto autor de infração de menor potencial
ofensivo, objetivando-se a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa.
Na esteira do quanto disposto no art. 48, § Jc, da Lei n° 11.343/06, que autoriza a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais ao crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal, o art. 48, § 5°, dispõe que, para os fi r1.S do disposto no art. 76 da Lei n° 9.099/95,
que trata da transação penal, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.
O objetivo desse preceito é adaptar a proposta de transação penal a ser oferecida pelo
Ministério Público em relação ao crime de porte JU cultivo de drogas para consumo pessoal,
restringindo-a às penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas. Diversamente do que ocorre em
relação às infrações de menor potencial ofensivo, cuja proposta de transação penal pode abarcar
a aplicação de multa ou de qualquer pena restriti·l.l de direito - prestação pecuniária, perda de
bens e valores, prestação de serviços à comunidad~ ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos ou limitação de fim de semana-, a ?roposta de transação oferecida pelo Parquet
no tocante ao crime do art. 28 da Lei de Drogas pode se referir somente às penas de advertência
sobre os efeitos das drogas, de prestação de servicos à comunidade e de medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo.
A restrição sob comento não é apenas qualitativa, mas também quantitativa. Explica-se: da
mesma forma que a proposta de transação penal cferecida pelo Ministério Público está restrita
às penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, eo prazo máximo de duração da prestação de
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serviços à comunidade ou de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo é de 5 (cinco) meses, em se tratando de acusado primário, tal qual disposto no art. 28, § 3°,
da Lei n° 11.343/06. Fosse possível o oferecimento de proposta de transação penal objetivando
o cumprimento de prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) anos, ter-se-ia uma pena
quantitativamente diversa daquela prevista para o usuário, o que, à evidência, violaria o quanto
disposto no art. 48, § 5°, da Lei de Drogas.

É bem verdade que, em caso de reincidência, o arr. 28, § 4°, autoriza que tais penas sejam
aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. No entanto, não se pode perder de vista que esse
prazo jamais poderia ser aplicado como limite temporal às penas transacionadas com o usuário
de drogas, já que uma das causas impeditivas da transação é exatamente o fato de o acusado já
ter sido sido condenado irrecorrivelmente pela prática de crime à pena privativa de liberdade ou
ter sido beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos por outra proposta de transação penal
(Lei n° 9.099/95, art. 76, § 2°, I e II).
Na transação penal para o crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal, ao
juiz não é dado reduzir o prazo de duração da pena acordada com o acusado e seu defensor. Isso
porque, ao se referir à possibilidade de diminuição até a metade, o art. 76, § 1°, da Lei dos Juizados, é claro ao se referir tão somente à pena de multa. Logo, como sequer é possível a transação
penal para o usuário de drogas objetivando a aplicação de pena de multa, referido dispositivo
não pode ser aplicado à Lei de Drogas. Por isso, na hipótese de o magistrado discordar da proposta apresentada pelo Ministério Público, seja por ser excessiva, seja por ser insuficiente diante
das circunstâncias do caso concreto, a solução passa pela aplicação do princípio da devolução
constante do art. 28 do CPP, com a consequente solução da controvérsia pelo Procurador-Geral
de Justiça.
Por mais que as penas passíveis de negociação na transação penal sejam idênticas àquelas
que podem ser aplicadas ao final do processo em eventual sentença condenatória, é evidente
que, aos olhos do usuário de drogas, é muito mais interessante celebrar o acordo de transação
penal do que correr o risco de ser condenado ao final do processo, perdendo sua primariedade.
Afinal, por força do art. 76, § 4°, da Lei n° 9.099/95, o acolhimento da proposta não importará
em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo
de 5 (cinco) anos. 222
Conquanto o art. 48, § 5°, refira-se à "aplicação imediata de pena" no singular, parece
ser perfeitamente possível a propositura de aplicação imediata de mais de uma das penas do
art. 28 da Lei de Drogas, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade e à medida
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aplica-se, nesse caso, o mesmo
raciocínio constante do art. 27, que admite a aplicação isolada ou Cl,tmulativa das penas previstas
no art. 28 da Lei n° 11.343/06. 223
.
No tocante às consequências decorrentes do descumprimento injustificado das penas
acordadas em sede de transação penal devidamente homologada pela autoridade judiciária
222

De acordo com o Enunciado nQ 115 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), "a restrição de nova
transação do art. 76, § 4Q, da Lei nQ 9.099/95, não se aplica ao crime do art. 28 da Lei nQ 11.343/06" (XXVIII
Encontro- Salvador/BA).

223

Com esse entendimento: GOMES, Luiz Flávio. Nova Lei de Drogas comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006- artigo
por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 220.
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competente, poder-se-ia cogitar acerca da possibilidade de aplicação das medidas de garantia
previstas no art. 28, § 6°, submetendo-se o acusado, sucessivamente, à admoestação verbal e à
multa. No entanto, é dominante o entendimento no sentido de que eventual aplicação dessas
medidas como consequência imediata do mero descumprimento do acordo de transação penal
implicaria em evidente violação ao devido processo legal.
Nessa linha, como observam Mendonça e Carvalho, "as medidas de garantia - admoestação verbal e multa cominatória - destinam-se a forçar o condenado a cumprir a pena
principal aplicada no processo penal. São, portanto, medidas de garantia do ocumprimento
da sanção penal, aplicáveis quando reconhecida, por sentença judicial, a procedência da acusação. Eventual aplicação destas medidas sem o processo penal correspondente implicaria em
considerar que as penas acordadas em transação teriam o caráter de condenação criminal, em
evidente violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,,. 224

Por isso, diante do descumprimento injustificado das penas acordadas em transação penal, pouco importando se o acordo foi (ou não) homologado pelo juiz competente, a solução
é a remessa dos autos ao Ministério Público, para que ofereça a denúncia em face do suposto
autor do delito, na medida em que a decisão que homologa o acordo deixa de produzir efeitos
quando descumprida, permitindo, assim, o início do processo. Como a decisão que aplica a
pena em virtude da transação penal não é condenatória, nem absolutória, mas meramente
homologatória, não faz coisa julgada material. Logo, descumpridas suas cláusulas, retoma-se
ao status quo ante, viabilizando-se ao Ministério Público a deflagração da persecução penal

in iudicioY'
Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e§ 1!, e 34 a 37 desta Lei, o juiz,
sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nQ 9.807, de 13 de julho de 1999.

49. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI DE PROTEÇÃO
ÀS TESTEMUNHAS.
A Lei n° 9.807/99 dispõe sobre medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes
que estejam sendo coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com as
autoridades estatais incumbidas da persecuçáo penal. Na medida em que tal Lei não tem seu
âmbito de aplicação restrito a determinado(s) delito(s), é evidente que o programa brasileiro
de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas pode ser aplicado a todo e qualquer delito,
224 Op. cit. p. 259.
225
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No sentido de que o descumprimento da transação penal a que alude o art. 76 da Lei nº 9.099/95 gera a submissão do processo ao seu estado anterior, oportunizando·se ao Ministério Público a propositura da ação penal
e ao Juízo o recebimento da peça acusatória, sendo inviável se cogitar de propositüra de nova denúncia por
suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330): STF, 2• Turma, HC 79.572/GO, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 29/02/2000, DJ 22/02/2002. E ainda: STF, 1• Turma, HC 84.976/SP, Rei. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/2007
p. 105. Em sentido semelhante, concluindo que não fere os preceitos constitucionais a propositura de ação
penal em decorrência do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal: STF, RE 602.072
QO·RG/RS, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009, DJe 035 25/02/2010.
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inclusive ao tráfico de drogas. Por isso, o disposto no art. 49 da Lei de Drogas é absolutamente
supérfluo.
Apesar de o art. 49 da Lei de Drogas dar a impressão (equivocada) de que seria o magistrado a autoridade competente para a aplicação dessas medidas de proteção, já que dispõe
expressamente que o juiz empregará os instrumentos protetivos previstos na Lei n° 9.807/99, fato
é que o ingresso de acusado colaborador, ofendidos ou testemunhas nos programas de proteção
instituídos pela referida Lei fica a critério de um Conselho Deliberativo, após manifestação do
Ministério Público. Portanto, onde se lê que "o juiz empregará os instrumentos protetivos",
deve-se entender que o magistrado poderá apenas encaminhar a solicitação de proteção ao Conselho mencionado, nos termos do art. 5°, IV, da Lei n° 9.807/99. 226
São inúmeras as medidas de proteção passíveis de aplicação isolada ou cumulativa por
força da referida Lei: I -segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; li
- escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para
a prestação de depoimentos; III - transferência de residência ou acomodação provisória em
local compatível com a proteção; IV- preservação da identidade, imagem e dados pessoais;
V - ajuda financeira mensal para prover as óespesas necessárias à subsistência individual ou
familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular
ou de inexistência de qualquer fonte de renda; VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou
militar; VII- apoio e assistência social, médica e psicológica; VIII- sigilo em relação aos atos
praticados em virtude da proteção concedida; IX- apoio do órgão executor do programa para
o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal
(Lei n° 9.807/99, art. 7°). A Lei n° 9.807/99 (art. 9°) também autoriza que o juiz competente
para registros públicos proceda à alteração do nome completo do indivíduo, a qual poderá ser
estendida ao seu cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que com ele
tenham convivência habitual.
Por força do art. 19-A da Lei n° 9.807/99, incluído pela Lei n° 12.483/11, é bom lembrar
que terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure indiciado,
acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas de que
trata a Lei n° 9.807/99. Além disso, segundo o parágrafo único do art. 19-A da Lei n° 9.807/99,
qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o
depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos em tal lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva
antecipada traria para a instrução criminal. O objetivo desse dispositivo é diminuir o risco para
o sistema de proteção, vez que, até o advento da Lei n° 12.483/11, era muito comum que a oitiva
dessa pessoa protegida demorasse muito mais que o prazo máximo do programa - em regra,
de 2 (dois) anos (Lei n° 9.807/99, art. 11, caput) -, o que acabava por prejudicar a eficiência do
sistema.
226

De acordo com o art. 42 da Lei nº 9.807/99, esse conselho deliberativo responsável pela direção dos programas
de proteção será composto por representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos
e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos.
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SEÇÃO I
DA INVESTIGAÇÃO

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente,
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao
órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 12 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da matffialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmédo por
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o§ 1! deste artigo não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará
a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas,
guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitvo. (Incluído pela Lei nº 12.961,
de 2014)
§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo
de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Incluído pela Lei
nº 12.961, de 2014)
§52 O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida •o § 32,
sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição
total delas. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)

Art. 50-A. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de-.prisão em flagrar.te será
feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se, no que couber, o r:rocedimento dos§§ 32 a 5º do art. 50. (incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)

50. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA AUTORIDADE DE POLÍCIAJUDICIÁRIA.
A prisão em flagrante funciona como uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em siruação de
flagrância (CPP, art. 302), a ser executada independentemente de prévia autorização judicial
(CF, art. 5°, LXI). Pode ser efetuada por qualquer pessoa, integrante ou não da força policial,
inclusive a própria vítima. De fato, por força do disposto no at. 301 do CPP, qualquer do povo
poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrame delito (flagrante facultaivo). Por
sua vez, a autoridade policial e seus agentes têm o dever de efetuar a prisão em flagrante (flagrante obrigatório), não tendo discricionariedade sobre a conveniência ou não de efetivá-la, salvo nos
casos de ação controlada (Lei n° 11.343/06, art. 53, II). 227
Como é cediço, à Polícia são outorgadas duas atribuiçõ~s distintas: a) funções de polícia
administrativa: trata-se de atividade de cunho preventivo, ligada à segurança, visando impedir
a prática de atos lesivos à sociedade; b) funções de Polícia Judiciária: cuida-se de função de
227
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Deve a autoridade policial efetuar a prisão durante as 24 horas do di3: "A situação de trabalho do policial civil
o remete ao porte permanente de arma, já que considerado por le·. constantemente atrelado aos seus deveres
funcionais" (TJSP, HC 342.778-3, Jaú, 6ª C., rei. Barbosa Pereira, 19/04/2001, v.u., JUBI 60/01). A Portaria CORREGPM-1/01/01 da PMESP determina ser dever do policial militar "atJar onde estiver, mesmo não estando em
serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro".
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caráter repressivo, com o objetivo de colher elementos de informação relativos à materialidade e
à autoria do delito, propiciando que o titular da ação penal possa dar início à persecução penal
em juízo (CPP, art. 4°).
Por força da Constituição, as atribuições de Polícia Judiciária devem ser exercidas, precipuamente, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil (CF, art. 144, § 1, IV, e§ 4°). Como a lavratura
do auto de prisão em flagrante já envolve a prática de atos de polícia judiciária, porquanto são
colhidos elementos de informação contra o agente surpreendido em situação de flagrância, o
art. 50 da Lei de Drogas apenas torna explícito o mandamento constitucional, no sentido de
impedir que a Policia Militar possa efetuar a lavratura de auto de prisão em flagrante quando se
tratar de crime comum de tráfico de drogas. 228
Isso, no entanto, não significa dizer que policiais no exercício de função administrativa (ou
de segurança) não possam efetuar a captura de agentes surpreendidos em situação de flagrância.
Com efeito, como o art. 301 do CPP não faz qualquer distinção entre polícia ostensiva (Polícia
Militar, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal) e polícia judiciária (Polícia Civil e Polícia
Federal), a ambas se impõe o dever de efetuar a captura do agente surpreendido em situação de
flagrância. No cmanto, se a captura pode ser levada a efeito por qualquer autoridade policial,
o art. 50, caput, da Lei de Drogas deixa claro que a lavratura do auto de prisão em flagrante
somente pode ser feita pela autoridade de polícia: judiciária.

50.1. Comunicação imediata da prisão em flagrante.
Nos mesmos moldes do art. 5°, inciso LXII, da Constituição Federal, que determina que "a
prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada", e do art. 306, caput, do CPP, o
art. 50, caput, da Lei de Drogas, também impõe a comunicação imediata da prisão em flagrante
à autoridade judiciária competente.
Antes de qualquer coisa, é de bom alvitre destacar que a comunicação imediata da prisão de
roda e qualquer pessoa ao juiz competente não se confunde com o posterior encaminhamento
do auto de prisão em flagrante. São coisas distintas, em momentos diferentes. Uma coisa é a
imediata comunicação da prisão à autoridade judiciária. Como dispõe a própria Constituição
Federal em seu art. 5°, LXII, tal comunicação deve ser imediata, ou seja, tão logo haja o cerceamento à liberdade de locomoção, o juiz competente deve ser comunicado acerca da prisão.
Outra coisa é a posterior remessa do auto de prisão em flagrante delito, em até 24 (vinte e quatro) horas depois da captura. A comunicação imediata informa a autoridade judiciária de que
há uma pessoa que esr:í detida sem que haja prévia autorização judicial, possibilitando que o
magistrado, a partir de então, passe a controlar os passos da autoridade policial, até mesmo no
que toca à remessa do auto de prisão em flagrat1te no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas. 229
228

Em se tratando de crimes de tráfico de drogas de natureza comum, é evidente que a Polícia Militar não pode
lavrar um auto de prisão em flagrante. Todavia, se o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar for praticado em lugar sujeito à administração militar, a lavratura do auto de prisão em
flagrante pela prática do crime militar do art. 290 do CPM deverá ser levada a efeito pela própria Polícia Militar,
ou pelas Forças Armadas, no exercício de funções de polícia judiciária militar (CPPM, art. 8º).

229

Comungam do mesmo entendimento: SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de direito processual penal: teoria
(constitucional) do processo peno/. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 889/890; LOPES JR. Aury. Direito processual
penal e sua conformidade constitucional. Vol. li. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 53. Em sentido
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Além da comunicação ao juiz competente, é bom lembrar que, consoante o art. 10 da Lei
Complementar n° 75/93, que dispõe sobre o Ministério Público da União, impõe-se à autoridade policial o dever de comunicação imediata ao Ministério Público competente da prisão de
toda e qualquer pessoa, com indicação do lugar onde se encontre o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Obviamente que o dispositivo em destaque refere-se
apenas à prisão em flagrante, devendo se entender por cópia dos documentos comprobatórios da
legalidade da prisão o auto de prisão em flagrante delito. Essa norma, em face do disposto no
art. 80 da Lei n° 8.625/93, também se aplica ao Ministério Público Estadual. Com a entrada
em vigor da Lei n° 12.403/11, essa obrigatoriedade de comunicação da prisão ao Ministério Público passou a constar expressamente do caput do art. 306 do CPP, devendo, pois, ser observada
pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante em relação aos crimes de tráfico de
drogas.
Resta saber, então, quais são as consequências da ausência dessa comunicação do flagrante
à autoridade judiciária ou ao órgão do Ministério Público. A não comunicação ao juiz competente caracteriza o delito de abuso de autoridade, nos exatos termos do art. 4°, alínea "c", da Lei
n° 4.898/65. Mas e em relação ao indivíduo que fora preso e cuja prisão não foi comunicada ao
juiz? Será que a ausência dessa comunicação acarreta o obrigatório relaxamento da prisão? Ou
será que se trata de mera irregularidade, sem o condão de determinar o relaxamento da prisão?
Há precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo
os quais a ausência de comunicação da prisão à autoridade judiciária não teria o condão de
excluir a legalidade da prisão, gerando tão somente responsabilidade funcional e criminal por
parte da autoridade que presidiu o auto de prisão em flagrante. 230
Com a devida vênia, pensamos que a ausência de comunicação do flagrante à autoridade
judiciária configura grave violação a preceito constitucional (CF, art. 5°, LXII), o qual foi colocado na Carta Magna visando à preservação do status libertatis do indivíduo, determinando
que toda e qualquer prisão seja comunicada à autoridade judiciária, a fim de que o magistrado
possa verificar sua legalidade (para fins de eventual relaxamento), ou analisar o cabimento de
liberdade provisória, com ou sem fiança. Não custa lembrar que estamos falando da prisão em
flagrante, espécie de restrição à liberdade de locomoção que independe de prévia autorização
judicial. Dizer que a não comunicação da prisáo é mera irregularidade significa dizer que a
inobservância de preceito constitucional é de todo irrelevante, tornando letra morta importante
garantia constitucionaJ.2 31 Temos, portanto, que a ausência da comunicação da prisão em flagrante importa em violação à garantia constitucional, gerando a perda da força coercitiva do
auto de prisão, e o consequente relaxamento da prisão. Portanto, o auto de prisão em flagrante
continuará válido, mas tão somente como peça informativa. m
.
diverso, Mendonça e Carvalho (op. cit. p. 263) sustentam que a comunicação ao juiz deve ser feita já com o
encaminhamento do auto de prisão em flagrante lavrado, o que deve ocorrer em até 24 horas após a prisão.
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STF, 2ª Turma, RHC 64.152/PR, Rei. Min. Aldir Passarinho, DJ 29/08/1986 p. 15.186; STF, 2ª Turma, RHC 62.187/
GO, Rei. Min. Aldir Passarinho, DJ 08/03/1985, p. 2.599; STJ, 5ª Turma, HC 28.575/BA, Rei. Min. Felix Fischer,
DJ 28/10/2003 p. 321; STJ, 6ª Turma, RHC 4.274/RJ, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 20/03/1995 p. 6.145.
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BRANCO, Tales Castelo. Da prisão em flagrante. 5ª ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001.
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TRF1- RHC 2002.38.00.019498-5/MG -4• Turma- Rei. Desembargador Federal Hilton Queiroz- DJ 04/10/2002
p. 122. E também: TRF1- RCHC 2001.33.00.006872-1/BA- 4ª Turma- Rei. Desembargador Federal Hilton Queiroz- DJ 05/09/2001 p. 123.
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De todo modo, eventual relaxamento da prisão em flagrante por conta da ausência de comunicação à autoridade judiciária não impede a imposição de medidas cautelares de natureza
pessoal, inclusive a própria prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos legais.
Conquanto não seja necessária a presença de advogado por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, cópia do APF também deve ser encaminhada à Defensoria Pública, caso o
autuado não informe o nome de seu advogado. Na esteira da Lei Complementar n° 80/94, que
prevê que a Defensoria Pública tem a função institucional de acompanhar inquérito policial,
inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando
o preso não constituir advogado (LC n° 80/94, art. 4°, inciso XIV, com redação dada pela LC
n° 132/09), o Código de Processo Penal também dispõe que a autoridade policial tem o dever
de comunicar à Defensoria Pública, no prazo de vinte e quatro horas, a prisão de toda pessoa
que não informe o nome de seu advogado, remetendo cópias de todos os termos de depoimentos
tomados na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante (CPP, art. 306, § 1°).
Um primeiro questionamento acerca do § 1° do art. 306 do Código de Processo Penal diz
respeito ao procedimento a: ser adotado nas localidades em que não houver Defensoria Pública.
Acreditamos que a solução passa, obrigatoriamente, pela aplicação antecipada do art. 263 do
Código de Processo Penal já no momento da prisão, e não, como acontecia antes, somente na
fase judicial. Em outras palavras, ao receber cópia do auto de prisão em flagrante (CPP, art. 306,
§ 1°, I• parte), deve a autoridade judiciária nomear imediatamente um advogado dativo em
favor do acusado.
Outra indagação que o § 1° do art. 306 do Código de Processo Pe1~al irá produzir é evidente: qual será a consequência da ausência de comunicação à Defensoria Pública? Já podemos antever posição doutrinária muito semelhante àquela relativa à ausência de comunicação da prisão
à autoridade judiciária, segundo o qual essa omissão configuraria mera irregularidade, que não
enseja ilegalidade de modo a afastar a força coercitiva da prisão em flagrante. Somos obrigados a
discordar novamente, sob pena-de negarmos qualquer força coercitiva ao inciso LXIII do art. 5°
da Carta Magna. Ora, a comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública traduz-se
em requisito de legalidade dessa modalidade de prisão cautelar. Ausente essa comunicação, a
força coercitiva do auto de prisão em flagrante delito desaparece, devendo a prisão ser relaxada
imediatamente, o que, no entanto, não impede a decretação da prisão preventiva, caso presentes
os pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP. 233
Conquanto o § 1o do art. 306 esteja localizado no Capítulo II do Título IX do Livro I
do Código de Processo Penal - 'Da prisão em flagrante' -, entendemos que nada impede sua
aplicação por analogia às demais espécies de prisão cautelar (preventiva e temporária). Nessas
hipóteses, uma vez preso o suspeito, cópia do mandado de prisão deve ser remetida à Defensoria
Pública, sob pena de ilegalidade do cerceamento à liberdade de locomoção. Nessa linha, ao dispor sobre registro de mandados de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça, a Lei n° 12.403/11 passou a prever que "o preso será informado de seus direitos, nos
termos do inciso LXIII do art. 5° da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome
233

Segundo Ada Pellegrini Grinover et a/ii, "trata-se portanto de providência indeclinável e o seu não atendimento
deve levar ao reconhecimento da nulidade absoluta- com a consequente ilegalidade da prisão-, uma vez que
estará afetado o próprio direito de defesa". (As nulidades no processo penal. Op. cit. p. 272). Em sentido diverso,
entendendo que o atraso da comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública é causa de mera irregularidade: STJ, s• Turma, RHC 25.633/SP, Rei. Min. Félix Fischer, j. 13/08/2009, DJe 14/09/2009.
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de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública" (CPP, art. 289-A, § 4°). Perceba-se que
esse preceito está inserido em dispositivo que cuida do cumprimento de mandados de prisão.
Logo, tendo em conta que essa prisão determinada pelo juiz só pode ser a preventiva ou teoporária, depreende-se que, por conta das alterações produzidas pela Lei n° 12.403/11, a comunicação à Defensoria Pública passou a ser obrigatória em rela·~ão a toda e qualquer espécie de prisão
cautelar, caso o preso não informe o nome de seu adY:lgadc.

50.2. Convalidação judicial da prisão em flagrante.
Uma vez comunicada a autoridade judiciária acerca da prisão em flagrante, com o re::ebimento do auto acompanhado de todas as oitivas colhidas, qual é o procedimento a ser adotado
pelo juiz?
Ao longo dos anos, a jurisprudência majoritária sempre entendeu que, ao receber a comunicação do flagrante, a autoridade judici;iria não esta~ia .:>brigada a fundamentar a manutenção
da prisão cautelar do agente. Se acaso deliberasse pe~o rebxamento da prisão, aí sim a decisão
deveria ser motivada. Portanto, quando da comuniGição da prisão em flagrante, competia ao
Juiz apenas verificar a existência de situação de flagrância e a devida observância das formalidades legais, estando obrigado a apresentar fundamentação .apenas se fosse determim.do o
relaxamento da prisão.V 4
Esse entendimento sempre foi questionado pela doutrina. Com efeito, se a própria Constituição Federal determina que 'a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária' (CF, art. 5°, inciso LXV) e que 'ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a 1\berdade provisória, com ou sem fiança' (CF, art. 5°, LXVI), ao receber a
comunicação da prisão em flagrante, e a fim de se asseguar a necessária e inafastável apreciação
judicial sobre os pressupostos da privação cautelar do direito à liberdade de locomoção, deveria
o magistrado não só se manifestar quanto à (i) legalidade àa prisão em flagrante, como também
acerca da necessidade (ou não) de manutenção da p~isão do agente, se acaso presentes os pressupostos da prisão preventiva.
Daí a importância da nova redação conferida ao art. 310 do CPP pela Lei n° 12.403/11,
que tem plena aplicação ao procedimento previsto na Lei de Drogas. De acordo com o referido
dispositivo, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamenre: I relaxar a prisão ilegal; ou li - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem
fiança. Vejamos, separadamente, cada uma dessas possibilidades.

50.2.1. Relaxamento da prisão em flagrante ilegal.
O primeiro passo do magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, diz respeito à análise da legalidade da medida constritiva. Ess;: análise passa pela verificação da regularidade da prisão em flagrante, seja pela presença dos requisitos materiais, seja pela presença dos
234
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requisitos formais, a saber: a) se o auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal;
b) se o agente capturado estava em uma das situações legais que autoriza o flagrante, elencadas
no art. 302 do CPP; c) se foram observadas as formalidades estabelecidas pela Constituição
Federal e pelo Código de Processo Penal, realizando-se um exame ad solemnitatem do auto, ou
seja, analisando-se se está formalmente em ordem, sem vícios formais. Assim, verificada a ilegalidade da prisão em flagrante, deve o magistrado determinar seu relaxamento. 235
Verificando o magistrado a presença de ordem ou execução de medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder, deve encaminhar ao órgão
do Ministério Público as peças comprobatórias da ilegalidade, a fim de promover a responsabilização criminal do funcionário, nos termos do art. 4°, "a", c "c", da Lei n° 4.898/65. Além
disso, também configura abuso de autoridade deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão
ou detenção ilegal que lhe seja comunicada (Lei n° 4.898/65, art. 4°, "d").
O relaxamento da prisão em flagrante não impede, entretanto, a decretação da prisão preventiva e/ou temporária, nem tampouco a decretação das medidas cautelares diversas da prisão,
desde que presente seus requisitos legais. Não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão
em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares. O que não se pode admitir,
todavia, é o relaxamento da prisão em flagrante, porque ilegal, e a subsequente e automática
decretação de eventual prisão preventiva. Afinal, esta modalidade de prisão cautelar somente
se afigura possível quando presentes o fumus comissi de!icti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria, e o pericu!um libertatis- garantia da ordem pública, da ordem
econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal-, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão listadas no art. 319
do CPP. 236
Por fim, convém destacar que eventual vício no momento da prisão em flagrante só tem
o condão de repercutir na legalidade da medida restritiva, não gerando nulidade do processo
penal subsequente, nem tampouco servindo corno óbice à formação da opinio delicti, ressalvada,
logicamente, a hipótese de provas obtidas por meios ilícitos por ocasião da referida prisão.

50.2.2. Conversão da prisão em flagrante em preventiva (ou temporária).
De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão
em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um
mandado de prisão. m
235
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Como adverte Tourinho Filho (op. cit. p. 496), relaxada a prisão em flagrante, descabe o recurso ex otftcio referido no art. 574, I, do CPP, uma vez que, nessa hipótese, o Juiz não está concedendo habeas corpus de ofício.
Remetido o auto de prisão em flagrante a juízo, o preso fica à sua disposição, e, assim, não tem sentido possa o
Magistrado conceder habeas corpus contra si próprio.
STF, 1' Turma, HC 77.042/RJ, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19/06/1998 p. 3. E também: STF, 2• Turma, RHC n.

º 61.442/MT, Rei. Min. Francisco Rezek, DJU de 10.02.84. Ou ainda: STJ, 5' Turma, HC 30.527/RJ, Rei. Min. Felix
Fischer, DJ 22/03/2004 p. 335; 5TJ, 6' Turma, RHC 3.429/RJ, Rei. Min. Pedro Acioli, DJ 16/05/1994 p. 11.787.
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Mussi, j. 10/04/2012.

835

Art. 50

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

O art. 310, 11, do CPP, está em perfeita harmonia com o disposto a respeito da liberdade
provisória no art. 321, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, segundo o qual, ausentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste
Código e observados os critérios constantes do art. 282 do CPP.
Em face do art. 310, inciso 11, do CPP, a prisão em flagrante deixa de ser motivo para que
alguém permaneça preso durante todo o processo, o que se afigura correto, porquanto a finalidade cautelar do flagrante, no tocante a seu caráter processual, esgota-se precisamente na sua
função probatória. Para que o acusado possa permanecer preso, para além da evidência da prova
do crime e de indícios de autoria (fomus comissi delicti), decorrentes da prisão em flagrante deliro
em si, deve-se acrescentar outra e nova fundamentação, confirmando a imprescindibilidade da
constrição à liberdade de locomoção a partir da presença do suporte fático e normativo autorizadores da prisão preventiva (periculurn libertatis). Deve o magistrado, por conseguinte, ao receber
cópia do auto de prisão em flagrante, examinar não só a legalidade da medida - para fins de
eventual relaxamento da prisão -, como também se há algum motivo que justifica a decretação
da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.
Cabe ao juiz, nesse momento, questionar-se acerca da existência de alguma hipótese que
autorize a prisão preventiva do acusado: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Em síntese, após
analisar os aspectos relacionados à legalidade da prisão em flagrante, relaxando-a em caso de
ilegalidade, deve o juiz se questionar: se o agente estivesse em liberdade, seria caso de decretação
da sua prisão preventiva? As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes
para assegurar a eficácia do processo ou será necessária a decretação do cárcere ad custodiam? Se
o juiz entender que, no caso concreto, existe uma hipótese que autoriza a prisão preventiva do
acusado, e que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas ou insuficientes,
deve converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. 238
Mas a quem compete o ônus de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão do
agente preso em flagrante? A nosso ver, da mesma forma que se exige do Estado a demonstração
da presença do suporte fático e de direito justificadores da prisão preventiva em relação ao acusado que esteja solto, também se impõe ao Estado o ônus da prova da necessidade da manutenção
da prisão na hipótese do art. 310, inciso II, do CPP, sob pena de se estabelecer indevida presunção de necessidade da custódia cautelar daquele que foi preso em flagrante, violando a regra de
tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência.
Daí a necessidade de uma mudança de postura do papel da autoridade policial por ocasião
da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, que não pode mais se limitar ao mero registro da prisão em flagrante e subsequente remessa do APF à autoridade judiciária. Verificando
a autoridade policial que há elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão do
agente, incumbe a ela arregimentar, de imediato, o maior número de informações nessse sentido, auxiliando o trabalho do magistrado no momento da conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Leitura apressada do art. 310, inciso 11, do CPP, com redação dada pela Lei n° 12.403/11,
pode levar à conclusão (equivocada) de que o magistrado pode converter a prisão em flagrante
238
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em pnsao preventiva de ofício, independentemente de provocação do titular da ação penal.
Ora, sob pena de violação à garantia da imparcialidade e ao próprio sistema acusatório, não é
possível que o juiz determine de ofício a imposição de medidas cautelares de natureza pessoal,
aí incluída a prisão, durante a fase pré-processual, mas somente na fase processual. Destoa das
funções do magistrado exercer qualquer atividade de ofício na fase investigatória que possa caracterizar uma colaboração à acusação. O que se reserva ao magistrado, na fase investigatória, é
atuar somente quando for provocado. tutelando liberdades fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, a vida privada e a intimidade, assim como a liberdade de locomoção. Portanto,
o art. 310, inciso li, do CPP, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 306, caput, do
CPP, que inseriu no CPP a comunicação da prisão em flagrante ao Ministério Público, e com
o arts. 282, § 2°, e 311, que preveem que, na fase investigatória, ao juiz só é dado decretar uma
medida cautelar se for provocado nesse sentido.
Em síntese, para que seja possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos
termos do art. 310, inciso li, do CPP, que não pode ocorrer de ofício, sob pena de violação ao
sistema acusatório, é indispensável prévia representação da autoridade policial, referendada pelo
Parquet, ou requerimento do Ministério Público ou do ofendido- neste caso, apenas nos crimes
de ação penal privada. 239
Outro aspecto importante a ser analisado quanto ao art. 310, inciso li, do CPP, diz respeito à necessidade de observância do art. 313 do CPP por ocasião da conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Corrente minoritária sustenta que é possível a conversão em preventiva
independentemente da observância do art. 313 do CPP, já que o art. 310, inciso li, do mesmo
Código, faz menção apenas à presença dos requisitos constantes do art. 312. Trabalha-se, assim,
com uma interpretação gramatical do art. 310, li, do CPP. Logo, segundo essa corrente, em se
tratando de crime de participação no uso indevido de droga (Lei no 11.343/06, art. 33, § 2°),
cuja pena é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, caso um agente primário tenha sido preso em
flagrante, e o juiz entenda que sua prisão é necessária para impedir a prática de novos delitos
(garantia da ordem pública), póderá converter a prisão em flagrante em preventiva, pouco importando o fato de o delito não preencher nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313
do CPP.
A nosso juízo, tal posição revela-se completamente absurda. Em primeiro lugar porque
não se pode admitir que o ordenamento jurídico passe a contar com diversas espécies de prisão
preventiva, uma condicionada à observância do art. 313 do CPP, e outra não. Segundo, não se
pode admitir que a sorte (ou o azar) de uma pessoa no processo penal esteja condicionada ao
simples fato dela ter sido presa em flagrante ou não. Com efeito, a se admitir a corrente anterior, o agente detido em situação de flagrância poderia ter sua prisão convertida em preventiva,
independentemente da observância do art. 313. Porém, caso tivesse conseguido fugir, evitando
o flagrante, sua preventiva não poderia ser decretada. Qual o critério lógico e razoável capaz de
justificar tal discriminação? Não conseguimos encontrar. Terceiro, é sabido que a interpretação
239

Nessa linha, Og Fernandes observa que, embora a lei não preveja, nessa etapa, a vista dos autos pelo Ministério
Público, a providência parece decorrer da própria natureza das medidas cautelares e em face das atribuições do
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gramatical é a pior interpretação possível. Deve-se buscar, sempre, uma interpretação sistemática. Revela inviável, pois, querer concluir que o art. 313 não precisa ser observado por ocasião da
conversão pelo simples fato de o inciso li do art. 310 do CPP não fazer menção a ele. De modo
semelhante ao art. 310, II, do CPP, ao se referir à decretação da prisão preventiva do acusado
citado por edital que não apresentou resposta à acusação, o art. 366 do CPP também faz menção apenas ao disposto no art. 312. Não obstante, ninguém jamais ousou dizer que, por conta
disso, o art. 313 do CPP não precisaria estar presente. Por tais motivos, não há como negar que
a conversão em preventiva só será possível se, para além da comprovação do fumus boni iuris e
do periculum in mora (CPP, art. 312), também restar preenchida uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP. 240
Superada essa análise, é oportuno destacar que, apesar de o art. 310, inciso II, do CPP,
fazer menção apenas à conversão da prisão em Aagrantc em pre\'entiva, parece-nos ser plenamente possível a conversão em prisão temporária (Lei n° 7.960/89), desde que haja requerimento
do Ministério Público ou representação da autoridade policial nesse sentido. Com efeito, se o
art. 310, li, do CPP, autoriza a conversão do flagrante em preventiva, não há razão lógica para
não se autorizar, por meio de analogia, a mesma conversão para a temporária. Afinal, onde
impera a mesma razão, impera o mesmo direito. Considerando a vocação da prisão temporária para assegurar a eficácia das investigações, é plenamente possível a conversão da prisão em
flagrante em temporária, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) demonstrada a imprescindibilidade da prisão do agente para assegurar as investigações; b) a infração penal deve
ser crime hediondo ou equiparado (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 4°) ou um dos crimes listados
no art. 1°, III, da Lei n° 7.960/89; c) requerimento do Ministério Público ou representação da
autoridade policial postulando a conversão do flagrante em temporária; d) demonstração da
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, não se revela possível advogar a tese de que a conversão da prisão em flagrante em
preventiva (ou temporária) seria obrigatória em relação aos crimes que não admitem a concessão
de liberdade provisória, como por exemplo, o tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06, art. 44). A
uma porque não há prisão cautelar obrigatória, sob pena de patente violação à regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência. Em segundo lugar, até mesmo em
relação ao crime de tráfico de drogas, tem sido considerada inconstitucional a vedação em
abstrato da concessão de liberdade provisória (STF, HC 104.339, Rei. Min. Gilmar Mendes,
j. 10/05/2012). Logo, não se pode admitir a conversão automática da prisão em Aagrante em
preventiva, por meio de simples remissão ao óbice à liberdade provisória contido no art. 44 da
Lei 11.343/2006. Afinal, a garantia da fundamentação a que se refere a Constituição Federal
(art. 5°, LXI, c/c art. 93, IX) importa o dever judicante da real e efetiva demonstração de que a
segregação atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Destarte, ante a declaração incidental da inconstitucionalidade da expressão "e liberdade
provisória" constante do art. 44 da Lei 11.343/06 pelo Plenário do Supremo, conclui-se que,
mesmo para o crime de tráfico de drogas, a conversão do flagrante está condicionada à apreciação fundamentada dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva e/ou temporária. Logo,
não é dado ao juiz indeferir o pedido de liberdade provisória e proceder à automática conversão
240

Andrey Borges de Mendonça comunga de entendimento semelhante: Prisão e outras medidas cautelares pesSão Paulo: Editora Método, 2011. p. 214.
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do flagrante fazendo mera alusão à referida vedação legal, sem a indicação de elementos concretos e individualizados, aptos a justificar a necessidade da constrição da liberdade de locomoção
do flagranteado.
Logo, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicarem o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração
delitiva, estará plenamente justificada eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva
para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade
e da autoria. 241

50.2.3. Concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulada (ou
não) com as medidas cautelares diversas da prisão.
Ao receber o auto de prisão em flagrante, verificada a legalidade da medida, se o juiz concluir que não há necessidade de conversão do flagrante em preventiva (ou temporária), deverá,
fundamentadamente, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III).
Especificamente em relação ao crime de tráfico de drogas, como se trata de infração inafiançável
(CF, art. 5°, XLIII, c/c art. 323, Il, do CPP), ao juiz não é dado conceder liberdade provisória
com fiança, o que, todavia, não impede a concessão de liberdade provisória sem fiança, cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão. 242
O art. 310, III, do CPP, deverá pôr fim a decisões em que o magistrado se limitava a dizer:
"flagrante formalmente em ordem - aguarde-se a vinda dos autos principais", permitindo que
alguém permanecesse detido pelo simples fato de ter sido preso em flagrante, independentemente da análise da necessidade de manutenção do cárcere ad custodiam, o que importava em
violação à regra que obriga o juiz a fundamentar a necessidade da prisão cautelar. Afinal, por
força do art. 5°, LXI, e do art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, toda espécie de prisão
de natureza cautelar está submetida à apreciação do Poder Judiciário, seja previamente, seja pela
necessidade de imediata convalidação da prisão em flagrante, devendo o magistrado indicar de
maneira fundamentada, com base em elementos concretos existentes nos autos, a necessidade
da manutenção da segregação cautelar, inclusive com apreciação do cabimento da liberdade
provisória.
Leitura apressada do art. 310, inciso li!, do CPP, pode levar o intérprete à conclusão de
que somente seria possível a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, o que não é
verdade. Isso porque tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 321 do CPP,
o qual prevê que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz
241

Nesse contexto: STF, 1' Turma, HC 107.605/MG, Rei. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2012, DJe 85 02/05/2012. Em
11

caso concreto envolvendo o líder de grupo criminoso organizado, espécie de milícia armada", que dominava,

mediante violência e grave ameaça, determinada região de uma cidade, praticando crimes de extorsão e de
tráfico de drogas e de armas, considerou o Supremo ser válida a decretação da prisão preventiva diante do risco
de reiteração delitiva e à ordem pública: 5TF, 1• Turma, RHC 106.697/DF, Rei. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2012,
DJe 93 11/05/2012. O STF também assentou a possibilidade de reiteração delituosa em organização criminosa
como fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução penal, desde que fundamentada em dados concretos ocorridos no processo criminal:
STF, 1' Turma, RHC 105.431/GO, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 02/08/2011, DJe 192 05/10/2011.
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Para mais detalhes acerca da possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança aos crimes de
tráfico de drogas, remetemos o leitor ao capítulo referente à Lei dos Crimes Hediondos, onde o assunto foi
abordado por ocasião da análise do art. 2Q, inciso li, da Lei nQ 8.072/90.
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deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP e observados os critérios constantes do art. 282. Como se percebe, com o advento
da Lei n° 12.403/11, a liberdade provisória já não se restringe mais àquela anteriormente concedida: com ou sem fiança. Para além da concessão (ou não) da fiança, é plenamente possível que
o juiz aplique isolada ou cumulativamente as medidas cautelares diversas da prisão, desde que
evidenciada sua necessidade para neutralizar uma das siruações de périgo listadas no art. 282, I,
do CPP. Supondo, assim, funcionário público flagrado na prática do crime de tráfico de drogas
no exercício funcional, ao juiz é permitido conceder liberdade provisória sem fiança, impondo,
cumulativamente, a suspensão do exercício da função pública, nos t-::rmos do art. 319, VI, c/c
art. 282, I, do CPP, desde que evidenciado que a manutenção do agente no exercício funcional
daria ensejo à reiteração delituosa.

50.2.4. Prazo para a aplicação do art. 310 do CPP.
A Lei n° 12.403/11 não inseriu expressamente no art. 310 do CPP um prazo para a análise
acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Na medida em que o art. 310 silencia
acerca do assunto, parece-nos que o prazo a ser observado é aquele constante do art. 322, parágrafo único, do CPP, que prevê que, na hipótese de a fiança não ser concedida pela autoridade
policial, deve ela ser requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas. Ora, se a lei
estabelece que o juiz dispõe de 48 (quarenta e oito) horas para a concessão da fiança, a qual é
elencada como uma das cautelares do art. 319, parece ser este o prazo tido como razoável para
os demais pronunciamentos em relação ao flagrante.
Portanto, conclui-se que a autoridade policial dispõe de 24 (vinte e quatro) horas para remeter o auto de prisão em flagrante ao juízo competente, ao passo que este terá 48 (quarenta e
oito) horas para se pronunciar quanto à convalidação judicial da prisão em flagrante. Enfim, a
partir do momento da captura do agente, o prazo global será de 72 (setenta e duas) horas, findo
o qual a prisão em flagrante já deve ter sido relaxada, convertida em preventiva, ou ao acusado
deve ter sido concedida liberdade provisória. 243
Este prazo, no entanto, não revogou o art. 51 da Lei de Drogas, que prevê que o inquérito
policial deve ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, com a possibilidade de duplicação desse prazo pelo juiz competente.
Considerando-se a exiguidade do lapso temporal para a análise da convalidação judicial da
prisão em flagrante, pensamos que não há necesside de observância da regra do contraditório
prévio inserida no art. 282, § 3°, do CPP. De fato, tendo em conta que o agente encontra-se
detido em virtude da prisão em flagrante, é de se concluir que h~í, no caso, uma situação de urgência que justifica que o contraditório seja observado a posteriori. De mais a mais, as possíveis
decisões a serem adotadas pelo juiz por ocasião da convalidação judicial da prisão em flagrante
serão de igual ou menor gravidade que a própria prisão em flagrante, de modo que a inobservância do contraditório prévio não acarretará maiores prejuízos ao agente. Isso, no entanto, não
impede que a defesa se pronuncie nesse momento, seja posrulando o relaxamento da prisão, seja
pugnando pela concessão de liberdade provisória.
243
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50.3. Laudo de constatação e exame toxicológico.
Quando se trata de infrações penais não transeuntes (delito de fato permanente ou delicta
facti permanentis), assim compreendidas como aquelas que deixam vestígios materiais, o Código de Processo Penal demanda realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado (CPP, art. 158).
Especificamente em relação aos crimes previstos na Lei n° 11.343/06, dispõe o art. 50,
§ 1°, que, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado
por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. A Lei de Drogas também prevê que o
perito que subscrever este laudo preliminar não ficará impedido de participar da elaboração do
laudo definitivo (art. 50, § 2°).
O objerivo desse laudo de constatação é apenas verificar, preliminarmente, a existência do
princípio ativo da droga, evitando->e que alguém seja mantido preso em virtude do porte de
substâncias absolutamente inócuas ·:v.g., talco). Por mais improvável que possa parecer, a autoridade policial deve ter sempre muit<. cautela por ocasião da prisão em flagrante em crimes de
drogas para se certificar de que a substância apreendida com o agente é, de fato, entorpecente. 244
Nesse contexto, como se pronunciou o STJ, "a letra do art. 50,§ 1°, da Lei n° 11.343/06
evidencia que o exame pericial erigido como condição para lavratura do auto de prisão em flagrante se presta, tão somente, a comutar a natureza e quantidade da substância apreendida. No
caso, não há que se falar em ausência de prova de materialidade se o laudo provisório realizado
por ocasião da prisão em flagrante do> pacientes identificou a substância ~preendida como sendo
crack, na quantidade de 29,8 gramas". 245
A partir do momento que a Lci de Drogas exige, para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da r:uterialidade do delito, a realização do exame preliminar de
constatação da natureza e quantidac.e da droga, é intuito que esse laudo provisório também é
indispensável para a própria deflagração da ação penal, funcionando como condição específica
de procedibilidade para os processos penais relativos a drogas, sem prejuízo da posterior juntada do exame toxicológico definitivo. Portanto, para o recebimento da peça acusatória, basta o
laudo preliminar, não sendo necessária a juntada do laudo definitivo, que, como será visto mais
adiante, pode ser juntado durante ·::> curso da instrução probatória. Na hipótese de a denúncia
ser oferecida sem este exame pericial preliminar, não haverá justa causa para o exercício da ação
244

Em caso concreto ocorrido na cidade de Taubaté/SP no ano de 2006, a mãe de uma criança foi presa no mesmo
dia da morte da menina: uma mécic" levantou a hipótese de cocaína misturada ao leite na mamadeira da
criança. Um exame preliminar usado comumente pela Polícia Civil apontou a presença do entorpecente, e D. T.
P. acabou detida em flagrante, prisão esta que se estendeu por 37 dias. Colocada em uma cela com 18 presas na
cadeia feminina de Pindamonhangaba. que foram informadas do suposto crime, a mulher foi espancada, teve
uma caneta enfiada no tímpano, perdendo parte da visão e da audição do lado direito. Posteriormente, o laudo
preliminar acabou desqualificado quando o Instituto Médico Legal e uma contraprova deixaram claro que não
havia cocaína na mamadeira, nem tampouco nas vísceras da criança. Absolvida pela imputação de homicidio
qualificado, D. T. P. processa o Estad J de São Paulo objetivando o recebimento de indenização pelos prejuízos
sofridos.
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STJ, Sª Turma, HC 123.084/SC, Rei fvlin. Felix Fischer, j. 19/02/2009, DJe 23/03/2009. No sentido de que o
laudo preliminar de constatação de su Jstância entorpecente é mera peça informativa, suficiente apenas para a
lavratura do auto de prisão em flagrarte e da oferta de denúncia e, uma vez juntado aos autos o laudo pericial
definitivo, atestando a ilicitude da sJbstância, restam superadas eventuais irregularidades na fase inquisitorial:
STJ, 5ª Turma, HC 92.057/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/09/2008, DJe 28/10/2008.
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penal, daí por que a peça acusatória deve ser rejeitada pelo juiz competente, nos termos do
art. 395, III, do CPP.
Ante a natureza provisória desse exame, não há m1iores rigores formais quanto a sua realização. Por isso, esse exame provisório pode ser feito por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Ou seja, ao contrário do CPP (art. 159, § 1 que prevê que, na falta de perito oficial,
o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso supe~ior
preferencialmente na área específica, dentre as que tivcrem habilitação técnica relacionada com
a natureza do exame, a Lei de Drogas permite que o laudo preliminar seja firmado por apenas
um perito não oficial, sem fazer qualquer referência à necessidade de que esta pessoa idônea ;eja
portadora de diploma de curso superior. Isso, todavia, cão significa dizer que o perito não ofi::ial
possa ser leigo em relação à matéria. Por mais que não seja necessária habilitação técnica, o ideal
é que esse exame provisório seja feiro por pessoas dotadas de conhecimento e experiência scbre
drogas (v.g., policiais), até mesmo para que não haja questionamentos quanro a sua idoneidade.

o:,

Se, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e ulterior oferecimento de denúncia, basta a realização desse exame preliminar, a materialidade dos crimes de drogas deve ser
comprovada por exame definitivo, chamado de exame toxicológico. Nos termos do arr. 159
do CPP, este exame definitivo deve ser feito por periro oficial, portador de diploma de curso
superior. Na falta de perito oficial, o exame deverá ser realizado p~r 2 (dois) peritos náo oficiais,
sendo permitida a participação do perito que participcu do exame preliminar.
Geralmente, a determinação para a realização desse exame toxicológico definitivo é feita
pela própria autoridade de polícia judiciária, imediatamente após a lavratura do auto de prisão
em flagrante. Oferecida a denúncia, que tem como condição de procedibilidade apenas o laudo
preliminar, incumbe ao juiz requisitar o laudo definitivo por ocasião do recebimento da peça
acusatória (Lei n° 11.343/06, art. 56, caput).
Como o acusado deve ter conhecimento de tudo que contra ele foi produzido ou venha
a ser utilizado, a fim de que possa exercer o seu dire_to de fazer a contraprova, apresentando
elementos probatórios para se contrapor ao trazido aos autos pelo exame definitivo, exercendo o
contraditório diferido, não há dúvidas acerca da obrigatoriedade de juntada aos autos do laudo
definitivo com certa antecedência em relação à audiência una de instrução e julgamento. 246
De um lado, parte da doutrina entende que esse prazo é de 3 (três) dias. Isso porque, segundo o art. 52, parágrafo único, I, da Lei n° 11.343/06, a remessa dos autos do inquérito deve ser
feita sem prejuízo de diligências complementares necef.sárias ou úteis à plena elucidação do fato,
cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 (três) dias ames da audiência
de instrução e julgamento.
Sem embargo do quanto disposto nesse dispositivo legal, parece-nos que, especificam~nte
em relação ao laudo toxicológico, sua juntada deve ser feita aos autos antes da audiência una de
instrução e julgamento, com antecedência mínima de lO (dez) dias. Explica-se: o Código de
Processo Penal prevê que, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à
perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos,
246
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No sentido de que, como prova técnica que é, a perlcia poce ser considerada pelo julgador na sentença, sem
que caracterize cerceamento de defesa, pois o acusado, cier te da sua juntada ao inquérito policial que instruiu
a ação penal, poderia pugnar por elidi-la: STF, 2• Turma, HC /3.647/SP, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. 07/05/:996,
DJ 06/09/1996.
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desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo
complementar (CPP, art. 159, § 5°, I). Ora, se a própria lei prevê que o requerimento da oitiva
dos peritos para esclarecerem a prova pericial deve ser feito com antecedência mínima de 10
(dez) dias, é evidente que a parte só poderá considerar a possibilidade de solicitar esclarecimentos caso já tenha tido ciência do laudo pericial que foi juntado aos autos do processo.
De todo modo, mesmo que o laudo pericial seja juntado extemporaneamente, prevalece o
entendimento de que se trata de mera nulidade relativa, daí por que imprescindível a comprovação do prejuízo e arguição oportuna. 217 Aliás, para a 5a Turma do STJ, a juntada do laudo
toxicológico definitivo após a prolação da sentença não caracteriza nulidade absoluta do feito,
máxime quando o exame preliminar, posteriormente ratificado pelo laudo definitivo, atestar a
natureza entorpecente da substância apreendida. 248 Também haverá nulidade relativa, aos olhos
dos Tribunais Superiores, se a defesa não for intimada acerca da juntada aos autos do exame
toxicológico. 249 Com emendimenro semelhante, há precedentes do Supremo no sentido de que
a juntada aos autos do laudo toxicológico após a apresentação das alegações finais da defesa não
autoriza o reconhecimento de nulidade, mormente quando este exame definitivo apenas confirmar a toxicidade da droga já aferida pelo exame preliminar. 250
Nos casos em que houve a apreensão da droga, é dominante a jurisprudência no sentido de
que a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas com base única e exclusivamente
no laudo preliminar é dotada de nulidade absoluta. Nesse contexto, como já se pronunciou o
STJ, "a feitura e juntada aos autos do laudo toxicológico é indispensável para a comprovação
da materialidade do delito de tráfico de drogas. Ao se constatar a ausência do laudo pericial da
substância entorpecente, o processo deve ser anulado para que seja procedida à realização dos
respectivos exames periciais e a devida intimação das partes. O laudo de constatação provisório
é suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante e da oferta de denúncia, entretanto,
não supre a ausência do laudo definitivo- cuja ausência gera nulidade absoluta, pois que afeta o
interesse público e diz respeito à própria prestação jurisdicional ''.2 51
Segundo o art. 564, inciso !li, "b ", do CPP, haverá nulidade por falta do exame de corpo
de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167 do CPP. Como o
art. 572 do CPP não ressalvou essa nulidade dentre aquelas que podem ser sanadas (ou seja,
nulidades relativas), conclui-se que se trata de uma nulidade absoluta. Logo, se era possível a
247

STF, 1• Turma, RHC 110.429/MG, Rei. Min. Luiz Fux, 06/03/2012.
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STJ, 5ª Turma, REsp 1.237.332/AM, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 07/08/2012, DJe 14/08/2012. E ainda: STJ, 5• Turma,
HC 185.328/RJ, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 27/09/2011, DJe 14/10/2011.
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No sentido de que eventual nulidade decorrente de ausência de intimação da defesa técnica para se manifestar
acerca do laudo toxicológico definitivo é relativa, dependendo da demonstração do efetivo prejuízo e da alegação no momento oportuno: STJ, 5ª Turma, HC 103.293/PE, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 19/03/2009, DJe 13/04/2009.
Na mesma linha: STJ, 6ª Turma, HC 118.852/PE, Rei. Min. Og Fernandes, j. 28/06/2011, DJe 03/08/2011.
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STF, 1• Turma, HC 104.871/RN, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 30/08/2011, DJe 193 06/10/2011. No sentido de que a
juntada do exame toxicológico após o encerramento da instrução probatória e antes da prolação da sentença
não autoriza o reconhecimento de nulidade, sobretudo quando confiçmar a toxicidade da substância apreendida: STF, 2• Turma, HC 85.173/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 15/02/2005, DJ 03/06/2005.
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STJ, 5• Turma, HC 139.231/MS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 01/09/2011, DJe 17/11/2011. No sentido de que a ausência de laudo toxicológico definitivo caracteriza nulidade absoluta: STJ, 5• Turma, REsp 749.597/RS, Rei. Min.
Laurita Vaz, j. 12/08/2008, DJe 08/09/2008.
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realização do exame direto, ou, ainda, se a ausência do exame direto não foi suprida pelo exame
de corpo de delito indireto, deverá o processo ser anulado, a partir do momento em que o laudo
deveria ter sido juntado ao processo. Afinal de contas, é a própria lei que estabelece que, quando
a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito.
Situação distinta diz respeito à falta de comprovação do corpo de delito, direto ou indireto,
sem que essa ausência possa ser suprida pela determinação de realização do exame pericial. A
título de exemplo, suponha-se que, ao final de um processo por tráfico de drogas, verifique o juiz
a ausência de exame pericial atestando a natureza da droga. Em situação como essa, caso ainda
seja possível a realização do exame pericial, nada impede que o magistrado determine a produção da prova pericial, valendo-se de seus poderes instrutórios (CPP, art. 156, inciso II). Porém,
se acaso não houver sido guardada uma pequena quantidade da droga para uma contraprova,
tornando inviável a realização do exame toxicológico definitivo, o magistrado jamais poderá
condenar o acusado pelo delito de tráfico e/ou porte de drogas para consumo pessoal, na medida em que não haverá comprovação da materialidade da infração. Nesse caso, inevitavelmente,
deve o magistrado prolatar uma sentença absolutória, por ausência de prova da materialidade da
infração penal, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

50.3.1. Ausência de apreensão da droga e comprovação da materialidade.
Como o tráfico de drogas é infração penal que costuma deixar vestígios, a importância
da apreensão da droga está diretamente relacionada à realização do exame preliminar para estabelecimento da materialidade, permitindo não só a lavratura do auto de prisão em flagrante,
como também o oferecimento da denúncia. Posteriormente, a droga apreendida será submetida
a exame toxicológico definitivo, que pode ser juntado aos autos durante o curso da instrução
probatória, mas cuja ausência por ocasião de eventual sentença condenatória pode dar ensejo ao
reconhecimento de nulidade absoluta do feito.
Discute-se, todavia, se seria possível o oferecimento de denúncia e a condenação pela prática do crimes de drogas sem a apreensão da droga e subsequente exame de corpo de delito
direto. A resposta à indagação formulada passa pelo estudo do exame de corpo de delito direto
e indireto.
Corpo de delito é o conjunto de vestÍgios materiais ou sensíveis deixados pela infração
penal. A palavra corpo não significa necessariamente o corpo de uma pessoa. Significa sim o
conjunto de vestígios sensíveis que o delito deixa para trás, estando seu conceito ligado à própria
materialidade do crime. Exemplificando, suponha-se que haja um delito de latrocínio no interior de um apartamento. Nessa hipótese, o corpo de delito não se resume ao cadáver, abrangendo também todos os vestÍgios perceptÍveis pelos sentidos humanos, tais como eventuais marcas
de sangue deixadas no chão, a arma de fogo utilizada para a prática do delito, eventuais sinais
de arrombamento da porta do apartamento, etc.
Por consequência, exame de corpo de delito é uma análise feita por pessoas com conhecimentos técnicos ou científicos sobre os vestÍgios materiais deixados pela infração penal para
comprovação da materialidade e autoria do delito. Como o magistrado não é dotado de conhecimentos enciclopédicos, e se vê obrigado a julgar causas das mais variadas espécies, afigura-se
necessário recorrer a especialistas, os quais, dotados de conhecimentos específicos acerca do
assunto, podem auxiliar o juiz no esclarecimento do fato delituoso.
844

LEI N• 11.343/06 -TRÁFICO DE DROGAS

Art. 50

Da leitura do art. 158 do CPP denota-se que há duas espécies de exame de corpo de delito:
o direto e o indireto. O primeiro é aquele feito por perito oficial (ou dois peritos não oficiais)
sobre o próprio corpo de delito. Supondo-se que a cocaína tenha sido encontrada com determinado agente por ocasião da prisão em flagrante, será considerado exame direto aquele feito na
própria substância apreendida.
Se não há dúvidas quanto <.o conceito de exame de corpo de delito direto, o mesmo não
ocorre quando se busca na doutrina o conceito de exame de corpo de delito indireto. De um
lado, parte da doutrina entende que não há qualquer formalidade para a constituição do corpo
de delito indireto, constituindo-se pela colheita de prova testemunhal, a qual, afirmando ter
presenciado o crime ou visto os ·vestígios, será suficiente para suprir o exame direto, ou, ainda,
pela análise de documentos que ::omprovem a materialidade, tais como fotografias dos vestígios
sensíveis ou o prontuário médico do atendimento da vítima no posto de saúde. É o que dispõe
o art. 167 do CPP, quando preceitua que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Perceba-se que,
para essa primeira corrente, o exame de corpo de delito indireto não é propriamente um exame,
mas sim a prova testemunhal ou documental suprindo a ausência do exame direto, em virtude
do desaparecimento dos vestígic-s deixados pela infração penal. 252 De outro lado, há quem entenda que o exame indireto é um exame pericial e não se confunde com o mero depoimento de
testemunhas (CPP, art. 167). Para esta corrente, após colherem os depoimentos das testemunhas
acerca dos vestígios deixados pela infração penal, ou analisar documentos pertinentes à materialidade da infração penal, os peritos irão extrair suas conclusões, firmando um laudo pericial.
Esse exame é tido como indireto pelo fato de não ser feito diretamente sobre os vestígios deixados pela infração. Logo, nessa acepção, não se tem na regra do art. 167 do CPP uma espécie de
exame de corpo de delito indireto, mas sim exclusivamente prova testemunhal. 253
Como os crimes de drogas costumam deixar vestígios, é fácil deduzir que, em fiel observância ao sistema tarifado adotado pelo art. 158 do CPP, a materialidade da infração penal depende
da apreensão da droga para que o material seja submetido a exame toxicológico definitivo. Dizemos que os crimes de drogas o:ostumam deixar vestígios materiais porque, a depender do caso
concreto, esses vestígios poderr. ter desaparecido. Nesse caso, o desaparecimento dos vestígios
impede a realização de exame pericial direto, porém não impede que a materialidade da infração
seja comprovada por outros me:os de prova (v.g., interceptação telefônica e ambiental, oitiva de
compradores da droga, narcote;tes realizados nos veículos usados pelos traficantes, etc.). Se os
Tribunais admitem que alguém seja condenado por um crime de homicídio sem a localização
do cadáver (v.g., caso do ex-go.eiro do Flamengo), desde que a ausência do exame direto seja
suprida pelo exâme indireto, nos termos do art. 167 do CPP, seria ele todo incongruente não se
aplicar o mesmo raciocínio aos crimes de drogas. 254
252

Esta primeira corrente é dominênte perante os Tribunais Superiores: STF- HC 69.591/SE -1' Turma- Rei. Min.
Celso de Mello- DJ 29/09/2006 p. 46. Na mesma linha: RT 688/391; JSTF 171/360.
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É nesse sentido a posição dos seguintes doutrinadores: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo
penal. 11• ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 375. GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo
penal. 7• ed. São Paulo: Saraiv•, 2009. p. 212. TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. São Paulo:

Saraiva, 1959, v. 4. p. 277.
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No sentido de que, nos termos do art. 167 do CPP, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo
de delito, caso desaparecidos ·:>S vestígios, in casu, desaparecimento do cadáver da vftima: STJ, 6• Turma,
HC 170.507/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/02/2012.
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes deve ser comprovada, pelo menos em regra, mediante a
juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo. Entretanto, tal entendimento deve ser aplicado na hipótese em que há a apreensão da substância entorpecente, justamente para se aferirem
as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para
o seu juízo de convencimento acerca da materialidade do delito. No entanto, o laudo de exame
toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas
na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. 255 Por conseguinte, nos
casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei 11° 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um
conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o
curso da instrução probatória. 25 "
Aliás, em caso concreto referente à associação criminosa de policiais que subtraía substâncias entorpecentes de traficantes para comercialização e extorsão, concluiu o Supremo que,
diante da impossibilidade óbvia de realização do exame toxicológico, sua ausência podia ser
suprida pela prova testemunhal. m

50.4. Destruição das drogas apreendidas.
Como exposto anteriormente, quando a droga é apreendida, após o dimensionamento da
quantidade, importante para fins de aplicação da pena e até mesmo para a distinção entre o tráfico de drogas e o crime de porte de drogas para consumo pessoal, é indispensável a realização
de dois exames periciais distintos: primeiro, é elaborado o laudo de constatação, indispensável
para a lavratura do auto de prisão em flagrante e verdadeira condição de procedibilidade para o
oferecimento da peça acusatória; o segundo exame é o toxicológ~co, necessário para comprovar
a materialidade do crime e para permitir a prolação de uma sentença condenatória. Os dois exames são realizados com base em pequenas amostras da droga, permitindo que os peritos possam
chegar à conclusão acerca da natureza da substância apreendida.
Diante da possibilidade de a defesa vir a questionar a idoneidade desses exames, pequenas
amostras da substância apreendida devem ser preservadas, permitindo-se, assim, a realização
de eventual contraprova. O raciocínio é bem semelhante àquele previsto no próprio CPP: com
a reforma processual de 2008, o estatuto processual penal pa>sou a admitir a indicação de
255

STJ, 5' Turma, HC 91.727/MS, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 02/12/2008, DJe 19/12/2008. Na mesma linha:
STJ, 6ª Turma, HC 131.455/MT, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j 02/08/2012.

256 STJ, 5ª Turma, REsp.1.065.592/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 05/04/2011, DJe 08/06/2011. Em caso concreto no
qual não houve a apreensão de substância entorpecente no local dos fatos, impossibilitando o exame de corpo
de delito direto, concluiu o STJ que a materialidade do crime de tráfico podia ser feita por exame cadavérico,
atestando a asfixia como causa mortis da vítima, que se verificou, em exame complementar, ter sido decorrente
de overdose de cocaína: STJ, 5• Turma, REsp 805.377/SC, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 13/08/2009, DJe 08/09/2009.
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STF, 2' Turma, RHC 83.494/RS, Rei. Min. Ellen Grade, j. 16/03/2004, DJ 02/04/2004. Na mesma linha: "( ... ) O
exame de corpo de delito tem por objeto, segundo o art. 158 do CPP, os vestígios deixados pela infração tal
como concretamente praticado: imputando-se aos acusados a subtração e comercialização de entorpecente
depositado em repartição policial, o objeto do exame de corpo de delito obviamente não poderia ser a droga
desaparecida, mas sim os vestígios de sua subtração, entre os quais as impressões digitais deixadas nos pacotes
de materiais diversos colocados no depósito onde se achava a cocaína para dissimular a retirada dela". (STF, 1•
Turma, HC 78.749/MS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 25/05/1999. DJ 25/06/1999).
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assistentes técnicos durante o curso do processo para a elaboração de pareceres acerca dos exames feitos pelos peritos. Para tanto, o art. 159, § 6°, do CPP, dispõe que, havendo requerimento
das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do
órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos
assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.
Se, para a persecução penal, é necessária a preservação tão somente de pequenas porções
da droga apreendida, quer para a realização do exame preliminar e do exame toxicológico, quer
para eventual contraprova pleiteada pela defesa, é fácil deduzir que a destinação do restante do
material apreendido não mais interessa ao processo penal, funcionando, pois, como medida de
caráter administrativo, cuja finalidade precípua é o resguardo da incolumidade, da ordem e da
segurança. 258
Considerando a precariedade do armazemmento da droga, o restante da substância apreendida deve ser destruído o quanto antes possível, evitando-se, assim, sua subtração e redistribuição para outros traficantes.
Infelizmente, não são raros os episódios em que grande quantidade de droga apreendida
simplesmente desaparece de delegacias de polícia, institutos de perícia, promotorias e fóruns criminais. A título de exemplo, em operação realizada pela Polícia Federal no interior de São Paulo
em fevereiro de 2013, dois investigadores do Denarc (Departamento Estadual de Investigações
Sobre Narcóticos) foram presos com mais de 100 kg de cocaína na rodovia Presidente Castello
Branco, sendo que a suspeita é a de que eles desviavam drogas apreendidas em operações de
combate ao tráfico nacional e internacional. Após as prisões, os policiais federais descobriram
que havia mais droga na casa de um policial em São Paulo. Ao chegarem ao local, foram apreendidos mais 170 kg de cocaína, além de dólares e euros escondidos dentro de uma mala. 259
Com o objetivo de pôr fim a episódios como este, a Lei n° 12.961114 trouxe nova disciplina
para a custódia e destruição da droga apreendida ao promover importantes mudanças na Lei
n° 11.343/06. Grosso modo, podemos apontar as seguintes novidades introduzidas pela Lei n°
12.961114, com vigência em data de 07 de abril de 2014:
1) Prazo determinado para a destruição da droga apreendida: até o advento da Lei n°
12.961/14, não havia previsão legal expressa de prazo preestabelecido para a destruição das drogas apreendidas. Com o acréscimo dos§§ 3°, 4" e 5° ao art. 50 e do art. 50-A à Lei de Drogas, a
droga deverá ser destruída nos seguintes prazos, preservada, evidentemente, amostra necessária
à realização do laudo definitivo e para fins de eventual contraprova:

1.1) Hipótese de prisão em flagrante: nesse caso, o juiz terá o prazo de 10 (dez) dias para
certificar a regularidade formal do laudo de constatação, determinando, de maneira subsequente, a destruição das drogas apreendidas, que deverá ser executada, então, pelo Delegado de Polícia, no prazo de 15 (quinze) dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária
(Lei n° 11.343/06, art. 50, §§ 3° e 4°, com redação dada pela Lei n° 12.961/14);
258

Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei n9
11.343, de 23 de agosto de 2006- comentada artigo por artigo. 3~ ed. São Paulo: Éditora Método, 2012, p. 313.
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Policiais do Denarc são presos com mais de 100 kg de cocaína em SP. Disponível em: http://noticias.r7.com/
sao-paulo/policiais-do-denarc-sao-presos-com-mais-de-100-kg-de-cocaina-em-sp-16022013. Acesso em: 17
de março de 2013.
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1.2) Apreensão da droga sem a ocorrência de prisão em flagrante: em se tratando de
drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante, a incineração da substância entorpecente deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da data da apreensão (Lei
n° 11.343/06, art. 50-A, incluído pela Lei n° 12.961114);
2) Destruição das amostras guardadas para contraprova: .interpretação equivocada
dos revogados §§ 1° e 2° do art. 58 da Lei n° 11.343/06 poderia levar o operador a concluir
que a destruição das drogas apreendidas ocorreria apenas por ocasião da prolação da sentença
definitiva pelo magistrado, ou seja, a droga apreendida teria que permanecer custodiada em
delegacias de polícia, promotorias e fóruns criminais até o encerramento do feito. Afinal, os
§§ 1° e 2°, que dispunham sobre a destruição das drogas apreendidas, estavam inseridos no
art. 58 da Lei de Drogas, que versava sobre a senrença proferida pelo juiz ao final da audiência
de instrução e julgamento. Com o objetivo de afastar tal exegese, tida por equivocada mesmo
antes do advento da Lei n° 12.961114, o novel diploma legal não só revogou os§§ ] 0 e 2° do
art. 58, como também conferiu nova redação ao art. 72, ambos da Lei de Drogas. Com as
mudanças, fica evidente que não há mais razão para manter a droga custodiada até o encerramento do feito. Em síntese, a substância entorpecente apreendida deverá ser destruída nos
prazos acima referidos (Lei n° 11.343/06, art. 50, §§ 3° a 5°, e art. 50-A), restando, para o encerramento do processo penal - leia-se, com o trânsito em julgado de sentença condenatória,
absolutória ou declaratória da extinção da punibilidade-, ou na hipótese de arquivamento do
inquérito policial, tão somente a destruição das amostras guardadas para contraprova (Lei n°
11.343/06, art. 72).
Em ambas as hipóteses -destruição das drogas apreendidas e das amostras guardadas para
contraprova-, a incineração será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público, e executada pela autoridade de polícia judiciária competente, na presença de representante
do Ministério Público e da autoridade sanitária competente.
O local destinado à incineração deve ser vistoriado antes e depois de efetivada a destruição
das drogas apreendidas (Lei n° 11.343/06, art. 50, '§ 5°). Os cuidados previstos nesse dispositivo
visam afastar o risco de fraude na incineração, como, por exemplo, a destruição de substância
diversa da droga apreendida, ou destruição de quantidade menor que a devida, para indevida
apropriação do restante. Daí a necessidade da presença do órgão do Ministério Público e auto
circunstanciado com perícia realizada no local da incineração.
Em conclusão, convém ressaltar que todas essas medidas de destruição imediata de plantações ilícitas, de incineração das drogas apreendidas e de destruição das amostras guardadas
para contraprova têm natureza administrativa, visando à tutela da incolumidade, da ordem e da
segurança. Logo, sobre elas a Defesa não tem qualquer ingerência. Na verdade, sua execução é
levada a efeito pelo poder público, notadamente pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público,
pelas autoridades de polícia e pelas autoridades sanitárias. Por consequência, eventuais irregularidades nesses procedimentos não têm o condão de macular o processo penal, que só será
contaminado por alguma nulidade se houver algum vício em relação ao laudo preliminar, ao
laudo toxicológico, ou se não forem preservadas pequenas amostras para eventual contraprova
pretendida pela defesa.
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Art. 51. O inquérito policial sef"á concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a q•Je se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o
Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

51. PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
No âmbito do Código de Proce>so Penal, que entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 1942, o
inquérito deve terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou
estiver preso preventivamente, con:a.do o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar
a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem
ela. No âmbito da Justiça Federal, quando o investigado estiver preso, o prazo para a conclusão do
inquérito será de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze), mediante pedido
devidamente fundamento ao juiz federal competente (Lei n° 5.010/66, art. 66).
Atenta à realidade de Delegacias e Fóruns Criminais, superlotados de inquéritos e processos criminais, e à complexidade crescente dos crimes e das organizações criminosas, a Lei
n° 11.343/06 prevê que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o
indiciado estiver preso, e de 90 (n:JYenta) dias, quando solto. Esses prazos podem ser duplicados
pelo Juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia
judiciária (art. 51, parágrafo único).
Esta prorrogação - válida par:c quaisquer dos crimes previstos no Título IV da Lei de Drogas ("Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas"), e não apenas para
o tráfico -, não pode ser automática. Na verdade, a autoridade policial deve apontar elementos
concretos capazes de evidenciar a complexidade das investigações, justificando, pois, a prorrogação desse prazo.
::-.To tocante ao indiciado pr~so. é dominante o entendimento no sentido de que o prazo
de 30 (trinta) dias pode ser prorrogado uma única vez, atingindo-se o prazo limite de 60 (sessenta) dias, o qual, aliás, tambéP.l funciona como o prazo máximo para a prisão temporária em
relação a crimes hediondos e equitnrados (Lei n° 8.072/90, art. 2°, § 4°). Findo esse prazo, a
maioria da doutrina entende que, havendo elementos para a segregação cautelar do agente (prova da materialidade e indícios de autoria), também há elementos para o oferecimento da peça
acusatória, sendo inviável, por conseguinte, a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito
para além dos 60 (sessenta) dias 1 =1ue se refere o art. 51 da Lei n° 11.343/06.
Em se tratando de investig:cdo solto, apesar de o art. 51, parágrafo único, da Lei n°
11.343/06, dispor que ~ prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito pode ser duplicado pela autoridade judiciária competente, de onde se poderia concluir que esta duplicação
seria possível uma única vez, prevalece o entendimento de que este prazo pode ser prorrogado
sucessivas vezes, desde que subsi~ta a necessidade de realização de diligências indispensáveis
para a formação da opinio delicti. Aliás, ao fazer menção à possibilidade de a autoridade policial
requerer a devolução dos autos do inquérito para a realização de diligências necessárias em seu
art. 52, II, a própria Lei de Drogas permite concluir que esta prorrogação além dos 180 (cento e
oitenta) dias é possível, caso o ir.vestigado esteja em liberdade.
Nas hipóteses em que o tráfico de drogas é cometido em conexão (ou continência) com
outra infração penal, por mais que o procedimento a ser aplicado seja o comum ordinário,

849

Art. 51

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

deve ser utilizado o prazo para a conclusão do inquérito constante da Lei de Drogas, e não os
prazos da legislação ordinária. Como observam Mendonça e Carvalho, "se houver conexão do
delito de tráfico com outro crime (como a lavagem de dinheiro, por exemplo), há ainda maior
complexidade para a apuração, a justificar a manutenção de lapso mais lato de tempo para as
investigações. Seria um contrassenso aplicar prazo menor justamente quando estivermos diante
de casos mais complexos". 260
Outra discussão quanto ao prazo para a conclusão do inquérito policial diz respeito a sua
natureza: prazo de natureza material ou prazo de natureza processual? Se o prazo é de natureza
material, significa que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo (CP, art. 10). Ademais,
tal prazo não se prorroga até o primeiro dia útil subsequente, não estando sujeito a causas interruptivas nem suspensivas. De outro lado, cuidando-se de prazo de natureza processual, exclui-se
o dia do começo e inclui-se o dia do final, ou seja, significa dizer que o prazo começa a fluir a
partir do primeiro dia útil subsequentc. Além disso, o prazo que terminar em domingo ou cia
feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, §§ 1° e 3°).
Em relação ao prazo para a conclusão de inquérito policial relativo a investigado solto, nío
há maiores controvérsias: trata-se de prazo de natureza processual. A divergência fica por cor.ta
da natureza do prazo para a conclusão do inquérito quando o agente estiver preso: sem embarso
de opiniões em sentido contrário, pensamos que se trata de prazo 'de natureza processual. Não
se deve confundir a contagem do prazo da prisão, que deve observar o art. 10 do Código Penal,
incluindo-se o dia do começo no cômputo do prazo, com a contagem do prazo para a conclusão
do inquérito policial, que tem natureza processual. Conta-se o prazo, pois, a partir do primeiro
dia útil após a prisão, sendo que, caso o prazo termine em sábado, domingo ou feriado, estará
automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil. Todavia, como a atividade policial é exercida durante todos os dias da semana, entendemos que não se aplica a regra de que o prazo que
se inicia na sexta-feira somente começaria a correr no primeiro dia útil subsequente. 261
Quanto às consequências relativas à inobservância desse prazo para a conclusão do inquérito policial, entende-se que, no caso de investigado solto, esse prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias é impróprio, tendo em vista que sua inobservância não produz qualquer consequência. Já no caso de investigado preso, eventual atraso de poucos dias não gera qualquer ilegalidade, já que tem prevalecido a tese de que a contagem do prazo para a conclusão do processo é
global, e não individualizada. Assim, mesmo que haja um pequeno excesso nessa fase investigatória, é possível que haja uma compensação na fase processual. Todavia, se restar caracteriza :lo
um excesso abusivo, não respaldado pelas circunstâncias do caso concreto (complexidade cas
investigações e pluralidade de investigados), impõe-se o relaxamento da prisão, sem prejuízo da
continuidade da persecuçáo criminal. 262
260

Op. cit. p. 273.
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Para Guilherme de Souza Nucci (Manual de processo penal e execução peno/. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 164), cuida-se de prazo de natureza material, que deve ser contado nos termos do art. 10
do Código Penal. Para Mirabete (Processo peno/. 18ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006. p. 81) e Feitoza (Direito
processual penal: teoria, crítica e práxis. 7ª ed. Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2010. p. 181), trata-se de prazo de
natureza processual.

162

Na dicção do STJ, "a prisão ilegal, que há de ser relaxada pela autoridade judiciária, em cumprimento de de\er·poder insculpido no artigo Sº, inciso LXV, da Constituição da República, compreende, por certo, aquela que,
afora perdurar por prazo superior ao prescrito em lei, ofende de forma manifesta o princípio da razoabilidade.
É induvidosa a caracterização de constrangimento ilegal, quando perdura a constrição cautelar por mais de ~eis
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Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária,
remetendo os autos do inquérito ao juízo:
I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à
classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a
conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

11- requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.
Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:

I- necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao
juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento;

11- necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou
que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 (três)
dias antes da audiência de instrução e julgamento.

52. RELATÓRIO DA AUTORIDADJE POLICIAL.
De acordo com o Código de Processo Penal (art. 10, § 1°), o inquérito policial deve ser
concluído com a elaboração, por parre da auroridade policial, de minucioso relatório do que
tiver sido apurado, com posterior remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente.
Cuida-se, o relatório, de peça elaborada pela auroridade policial, de conteúdo eminentemente descritivo, onde deve ser feito um esboço das principais diligências levadas a efeito na fase
investigatória, justificando-se até mesmo a razão pela qual algumas não tenham sido realizadas,
como, por exemplo, a juntada de um laudo pericial, que ainda não foi concluído pela Polícia
Científica. Apesar de a elaboração do relatório ser um dever funcional da autoridade policial,
não se trata de peça obrigatória para o oferecimento da denúncia, ainda mais se considerarmos
que nem mesmo o inquérito policial é peça indispensável para o início do processo criminal,
desde que a imputação esteja respaldada por outros elementos de convicção. Todavia, demonstrada a desídia da autoridade policial no cumprimento de seu mister, a respectiva corregedoria
deve ser comunicada, a fim de adotar eventuais sanções disciplinares.
Pelo menos em regra, deve a autoridade policial abster-se de fazer qualquer juízo de valor
no relatório, já que a opinio delicti deve ser formada pelo titular da ação penal: Ministério Público, nos crimes de ação penal pública; ofendido ou seu representante legal, nos crimes de ação
penal de iniciativa privada. No entanto, em se tratando de crimes de drogas, a própria Lei n°
11.343/06 prevê expressamente que a autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade
e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e riS condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente
(art. 52, I).
Essa classificação provisória feita pela autoridade policial é de suma importância para se
distinguir eventual crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal das modalidades
de tráfico de drogas. De todo modo, o Ministério Público não fica vinculado à classificação
meses, sem oferecimento da denúncia, fazendo-se invocável a razoabilidade". (STJ, 6~ Turma, HC 44.604/RN,
Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09/12/2005, DJ 06/02/2006 p. 356).
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provisória formulada pela autoridade policial, pois é ele o titular da ação penal. Para fins de análise quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória, o juiz também não se encontra
vinculado à classificação formulada pela autoridade policial em seu relatório, nem tampouco
àquela constante da peça acusatória, podendo corrigir a adequação do juízo de subsunção feito
pelo Delegado ou pelo Promotor, embora o faça de maneira incidental e provisória, apenas para
decidir quanto ao cabimento da liberdade provisória. Afinal, não faria sentido manter o acusado
preso ao longo de toda a instrução processual penal para, ao final, desclassificar a imputação
para porte de drogas para consumo pessoal e, somente então, poder colocá-lo em liberdade.

52.1. Destinatário dos autos do inquérito policial.
Pela leitura do art. 52, captlt, da Lei de Drogas, que segue o mesmo raciocínio constante do
art. 10, § 1°, do CPP, uma vez concluída a investigação policial, os autos do inquérito policial
devem ser encaminhados primeiramente ao Poder Judiciário e, somente depois, ao Ministério
Público.
Não obstante o teor desses dispositivos legais, por conta da adoção do sistema acusatório
pela Constituição Federal, outorgando ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública, não há como se admitir que ainda subsista essa necessidade de remessa inicial dos autos ao
Poder Judiciário. Tendo em conta ser o Ministério Público o dominus litis da ação penal pública,
e, portanto, o destinatário final das investigações levadas a cabo no curso do inquérito policial,
considerando que o procedimento investigatório é destinado, precipuamente, a subsidiar a atuação persecutória do órgão ministerial, e diante da desnecessidade de controle judicial de atos
que não afetam diretos e garantias fundamentais do indivíduo, deve-se concluir que os autos da
investigação policial devem tramitar diretamente entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, sem necessidade de intermediação do Poder Judiciário, a não ser para o exame de medidas
cautelares (v.g., prisão preventiva, interceptação telefônica, busca domiciliar, etc.).
Essa tramitação direta dos autos entre a Polícia e o Ministério Público, além de assegurar um procedimento mais célere, em respeito ao direito à razoável duração do processo (CF,
art. 5°, LXXVIII), contribuindo para o fim da morosidade da persecução penal, também é de
fundamental importância na preservação da imparcialidade do órgão jurisdicional, porquanto
afasta o magistrado de qualquer atividade investigatória que implique formação de convencimento prévio a respeito do fato noticiado e sob investigação.
Por tais motivos, é crescente o número de portarias de Tribunais de Justiça determinando que
os autos da investigação policial devam ser remetidos diretamente ao órgão ministerial (centrais
de inquéritos). No âmbito da Justiça Federal, aliás, vale a pena destacar que o Conselho da Justiça
Federal, por meio da Resolução n° 63, de 26 de junho de 2009, também regulamentou a matéria.
De acordo com a referida Resolução, os autos de inquérito policial somente serão admitidos para
registro, inserção no sistema processual informatizado e distribuição às Varas Federais com competência criminal quando houver: a) comunicação de prisão em flagrante efetuada ou qualquer outra forma de constrangimento aos direitos fundamentais previstos na Constituição da República;
b) representação ou requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público Federal para a
decretação de prisões de natureza cautelar; c) requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público Federal de medidas constritivas ou de natureza acautelatória; d) oferta de denúncia
pelo Ministério Público Federal ou apresentação de queixa crime pelo ofendido ou seu representante legal; e) pedido de arquivamento deduzido pelo Ministério Público Federal; f) requerimento
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de extinção da punibilidade com fulcro em qualquer das hipóteses previstas no art. 107 do Código
Penal ou na legislação penal extravagante. Afora as hipóteses acima mencionadas, os autos de
inquérito policial, concluídos ou com requerimento de prorrogação de prazo para o seu encerramento, quando da primeira remesS3. ao Ministério Público Federal, serão previamente levados ao
Poder _-udiciário tão-somente para o seu registro, que será efetuado respeitando-se a numeração
de origem atribuída na Polícia Federal. Após o registro do inquérito policial na Justiça Federal, os
autos sc:rão automaticamente encaminhados ao Ministério Público Federal, sem a necessidade de
determinação judicial nesse sentido, bastando a certificação, pelo servidor responsável, da prática
aqui rr.encionada. Os autos de inquérito já registrados, na hipótese de novos requerimentos de
prorrogação de prazo para a conclLSão das investigações policiais (v.g., Lei n° 11.343/06, art. 52,
I!), serão encaminhados pela Polícia Federal diretameme ao Ministério Público Federal.

52.2. Diligências complementares.
C art. 52 da Lei de Drogas d~ixa evidente que, mesmo após o oferecimento da denúncia, é
possível que o Ministério Público requisite à autoridade de polícia judiciária a realização de diligências complementares, cujo resultado deve ser encaminhado ao juízo competente até 3 (três)
dias ames da audiência de instrução e julgamento. Por força da necessidade de observância desse
lapso r=mporal, é relevante que, ao designar a data da audiência una de instrução e julgamento (Lei
n° 11.343/06, art. 56), a autoridade: policial também seja cientificada acerca da data designada.
Atenta à preocupação crescente dos órgãos incumbidos da persecução penal no tocante à
movimentação financeira das organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, e
objetivando otimizar a decretaçãc· de medidas cautelares patrimoniais (v.g., sequestro), assegurando, assim, ulterior confisco (Lei n° 11.343/06, art. 63), a própria Lei de Drogas prevê que a
remessa dos autos do inquérito far-se-á sem prejuízo de diligências complementares necessárias à
indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome.
Como o sequestro recai, precipuamente, sobre o produto direto ou indireto da infração penal,
não podendo incidir sobre bens adquiridos licitamente pelo acusado, incumbe à autoridade policial agregar a tais informações dados capazes de estabelecer o nexo entre tais bens e os crimes
de tráfico de drogas. 263
Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são
permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público,
os ~eguintes procedimentos investigatórios:
1 - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos
especializados pertinentes;

11- a não-atuação policial sob ·e os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros
produtos utilizados em sua prodLção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade
de identificar e responsabilizar mêior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição,
sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11 deste artigo, a autorização será concedida desde que
sejam conhecidos o itinerário pro•1ável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

263

(I e se lembrar que, por força da Lei n2 12.694/12, na hipótese de o produto ou proveito do crime não ser encontrado ou se localizar no exterior, o sequestro também poderá recair sobre bens ou valores equivalentes de
c rigem lícita (CP, art. 91, §§ 12 e 221.

853

Art. 54

LEGISLAÇAO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

53. AGENTE INFILTRADO E AÇÃO CONTROLADA.
Para mais detalhes acerca dessas duas imt=or~antes técnicas especiais de investigação, remetemos o leitor aos comentários referentes à nova Lei das Organizações Criminosas (Lei no
12.850/13, arts. 8° a 14).
SEÇÃO 11
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérit·:> policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias,
adotar uma das seguintes providências:
I- requerer o arquivamento;
11- requisitar as diligências que entender nec-=ssárias;
111 - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) te;temunhas e requerer as demais provas que
entender pertinentes.

54. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS TER VISTA DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
Ao contrário do CPP (art. 46), que estabelec~ o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério
Público oferecer denúncia, estando o acusado preso, e de 15 (quinze) dias, caso ele esteja em
liberdade, a Lei de Drogas estabelece prazo único de 10 (dez) dias para que o Parquetadote uma
das providências destacadas pelo art. 54, pouco importando se o investigado está preso ou solto.
Apesar de o art. 54 da Lei n° 11.343/06 fazer menção a apenas 3 (três) providências que
podem ser adotadas pelo Ministério Público, é certo que há outras 2 (duas) possibilidades. Vejamos, separadamente, cada uma delas:
a) promoção de arquivamento: a Lei de Drogas e o Código de Processo Penal silenciam
acerca das hipóteses que autorizam o arquivamewo do inquérito policial, ou, a contrario sensu,
em relação às situações em que o Ministério Público deva oferecer denúncia. Em que pese o
silêncio do CPP, é possível a aplicação, por analogia, das hipóteses de rejeição da peça acusatória
e de absolvição sumária, previstas nos arts. 395 e 397 do CPP, respectivamente. Em outras palavras, se é caso de rejeição da peça acusatória, ou se está presente uma das hipóteses que autorizam a absolvição sumária, é porque o Promotor d~ Justiça não deveria ter oferecido a denúncia
em tais hipóteses. Destarte, podemos afirmar que as hipóteses que autorizam o arquivamento
são as seguintes: 1) ausência de pre;suposto pmce;;sual ou de condição para o exercício da ação
penal; 2) falta de lastro probatório suficiente para o oferecimento da peça acusatória; 3) manifesta atipicidade formal ou material da conduta; 4) existência manifesta de causa excludente da
ilicitude; 5) existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade; 6) existência de causa extintiva da punibilidade;
b) requisição de diligências necessárias: o Ministério Público não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis à formação da opinio delicti. Se o Ministério Públi·:o é o destinatário, por excelência, dos elementos de informação produzidos no curso da inv~cgação policial, não cabe ao Poder Judiciário,
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substituindo-se indevidamente ao titular da ação penal pública, formar juízo acerca da necessidade (ou não) da realização de determinadas diligências reputadas indispensáveis pelo dominus
litis à formação de sua convicção acerca da prática de determinada infração penaL Diante do
poder de requisição do Ministério Público (CF, art. 129, inciso VIII), essas diligências investigatórias devem ser requisitadas diretamente à autoridade policial (CPP, art. 13, II), ressalvadas as
hipóteses em que haja necessidade de prévia autorização judicial (v.g., interceptação telefônica).
Havendo necessidade dos autos para auxiliar no cumprimento das diligências, deve o Promotor
requerer ao juiz a remessa dos autos à autoridade policial. Indeferido pelo juiz o pedido de devolução dos autos para novas e imprescindíveis diligências, caberá correição parcial;
c) oferecimento de denúncia: presentes as condições da ação penal e havendo lastro
probatório suficiente acerca da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação,
incumbe ao Ministério Público oferecer denúncia, em fiel observância ao princípio da obrigatoriedade. Ao contrário do procedimento comum ordinúio previsto no CPP (art. 401), que
permite o arrolamento de até 8 (oito) testemunhas por fato delituoso, o art. 54, inciso III, da
Lei n° 11.343/06, autoriza que o Parquet arrole até 5 (cinco) testemunhas, oportunidade em
que também deverá requerer as demais provas que entender pertinentes, sob pena de preclusão;

4) declinação de competência: caso o Promotor de Justiça entenda que o juízo perante
o qual atua não é dotado de competência para o julgamento do feito, deve requerer ao juiz que
remeta os autos ao juiz natural. A título ilustrativo, suponha-se que um inquérito policial relativo ao crime de tráfico internacional de drogas seja remetido à Justiça EstaduaL Verificando
que se trata de crime de competência da Justiça Federal com fundamento no art. 109, inciso V,
da Constituição Federal, incumbe ao Promotor requerer a remessa dos autos ao juízo federal
competente para o julgamento do feito;
5) conflito de competência: essa hipótese não se confunde com a anterior. Na hipótese
anterior, nenhum outro órgão jurisdicional havia se manifestado quanto à competência. Quando se fala em conflito de competência, significa dizer que já houve prévia manifestação de outro
órgão jurisdicional, daí por que não se pode requerer o retorno dos autos àquele juízo- deve-se,
sim, suscitar conflito de competência. Usando o mesmo exemplo anterior, suponha-se que autos
de inquérito policial, que estavam tramitando perante a Justiça Federal, tenham sido remetidos
à Justiça Estadual, porquanto o juiz federal concluiu que não se tratava de crime de tráfico
internacional de drogas, mas sim de mero tráfico doméstico. Ora, supondo que o Promotor de
Justiça e o juiz estadual discordem dessa conclusão, entendendo, sim, que há fortes indicativos
da transnacionalidade do tráfico, não poderão declinar da competência em favor da Justiça Federal, já que o juiz federal já se manifestou no sentido de sua incompetência. Deve-se, pois, suscitar conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo STJ, nos exatos termos do art. 105,
I, "d", da Constituição FederaL 264
264

Deixamos de inserir o conflito de atribuições como sexta providência a ser adotada pelo Ministério Nblico, pois
se os autos estão tramitando perante o Poder Judiciário, obrigatoriamente deve ter havido prévia manifestação
de uma autoridade judiciária acerca da competência (ou incompetência). Logo, se um juiz se manifestou acerca
de sua (in) competência, já não se pode mais falar em conflito de atribuições, restrito às hipóteses de divergência entre órgãos do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal.

855

Art. 55

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz órdenará a notificação do acusado para oferecer defesa
prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1! Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.
§ z! As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal.
§ 3! Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
§ 4! Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.
§ 5! Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

55. NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
De acordo com o art. 55, caput, da Lei n° 11.343/06, uma vez oferecida a peça acusatória,
deve o juiz ordenar a notijicafáO do acusado para apresentar defesa prévia (sic),2 65 por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias. Ao contrário do procedimento comum ordinário, que só permite a
manifestação do acusado por meio da resposta à acusação após o recebimento da peça acusatória (CPP, art. 396-A), a Lei de Drogas prevê a existência de verdadeiro contraditório prévio ao
recebimento da denúncia. Não por outro motivo, ao invés de se referir à citação, que só pode
ser feita após o recebimento da peça acusatória, e tem o condão de completar a formação do
processo (CPP, art. 363, caput), o art. 55 da Lei de Drogas faz uso da expressão "notificação".
Para permitir o exercício da ampla defesa, esta notificação deve ser pessoal e acompanhada
de cópia da denúncia. Se o acusado não for encontrado por ocasião da notificação pessoal, este
ato de comunicação deve ser feito por edital. Apesar de a Lei n° 11.343/06 não fazer menção
expressa à notificação por edital, é certo que o próprio CPP (art. 370) estabelece que as intimações e notificações dos acusados, das testemunhas e das demais pessoas que devam tomar
conhecimento de qualquer ato durante o curso do processo devem ser feitas de acordo com o
capítulo que trata das CÍtafÕes. Ora, se o art. 361 do CPP dispõe que, não encontrado o acusado,
deverá ser citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, é intuitivo que o mesmo raciocínio
deve ser aplicado na hipótese de o acusado não ser encontrado para fins de notificação pessoal.
Nesse caso, sua notificação deve ser feita por edital, com o mesmo prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual deve ser respeitado o lapso temporal de 10 (dez) dias para o oferecimento da defesa
preliminar.
Caso a defesa preliminar não seja apresentada após a notificação por edital, há controvérsias na doutrina acerca do procedimento a ser adotado:
265
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Apesar de o art. 55, caput, fazer uso da expressão defesa prévia, trata-se, na verdade, de espécie de defesa
preliminar, verdadeiro contraditório prévio ao juizo de admissibilidade da peça acusatória. Para mais detalhes
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a) suspensão do processo e da prescrição (CPP, art. 366): parte da doutrina entende que
a não apresentação da defesa preliminar acarreta a suspensão do processo e da prescrição com
fundamento no art. 366 do CPP. O :>bjetivo dessa suspensão é impedir que o acusado perca a
oportunidade de exercer sua autodefesa e constituir advogado de sua confiança. Logo, admitida
a continuação do processo até a realização da citação para que, somente então, fosse determinado o sobrestamento do feito, ha1·eria evidente prejuízo à autodefesa, porquanto o acusado teria
perdido a oportunidade de apresentar sua defesa preliminar, de modo a formar o convencimento do juiz acerca da inviabilidade do processo, e de requerer provas a serem produzidas durante
o curso da instrução probatória;; 66
b) nomeação de defensor dativo: em posição à qual nos filiamos, se a defesa preliminar
não for apresentada após a notificação por edital do acusado, não se admire a suspensão do
processo e da prescrição com fundamento no art. 366 do CPP. Isso porque a própria Lei n°
11.343/06 traz solução expressa _:>ara a hipótese de não apresentação da defesa preliminar: "Se
a resposta não for apresentada no pr<.zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez)
dias, concedendo-lhe vista dos autos no aro de nomeação" (art. 55, § 3°). Portanto, só há falar
em suspensão do processo e da prescrição após a apresentação da defesa preliminar por este
advogado nomeado, ulterior recebimento da peça acusatória, e consequente citação por edital
do acusado. Aí sim será possível a aplicação do art. 366 do CPP, caso o acusado não compareça
nem constitua advogado. 267

55.1. Reação defensiva à denúncia.
De acordo com o art. 55, caput, da Lei n.11.343/06, oferecida a denúncia, o juiz deve ordenar a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Apesar de o legislador fazer uso da expressão defesa prévia, como se trata de uma manifestação
da defesa apresentada antes do recebimento da peça acusatória, o ideal é se referir a esta peça
como defesa preliminar.
Esta peça a ser apresentada pelo 2cusado logo após a norificação deve ser denominada de
defesa preliminar, a qual não se confunde com a extinta defesa prévia (antiga redação do
art. 395), nem tampouco com a novel resposta à acusação, inserida pela Lei n° 11.719/08 no
art. 396-A do CPP. Infelizmente, não r_á qualquer rigor terminológico quanto à utilização dessa
nomenclatura por parte da doutrina e da jurisprudência, que se referem a tais peças como se
fossem expressões sinônimas. No ·~ntar.to, tamanhas são as diferenças entre elas que preferimos
usar termos distintos. Vejamos, emão, as diferenças entre cada uma dessas peças da defesa.

55.1.1. Extinta defesa prévia.
Defesa prévia era a peça de defesa prevista na antiga redação do art. 395 do Código de
Processo Penal. Segundo a antiga redação do art. 395 do CPP, "o réu ou seu defensor poderá,
logo após o interrogatório ou no prazo de 3 (três) dias, oferecer alegações escritas e arrolar
testemunhas". No antigo procedioenro comum ordinário, o acusado era eirado para que fosse
inrerrog~do, sendo que a defesa prévia era apresentada imediatamente depois. O prazo para sua
266

É nesse sentido a posição de Gusta\o Octaviano Diniz Junqueira: Legislação penal especial. Vol. 1. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010. p. 352;
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Nessa linha: GOMES, Luiz Flávio. No~a Lei ée Dragas comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006- artigo por artigo.
São Paulo: Editora Revista dos Tribur ais, 2006, p. 235.
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apresentação era de 3 (três) dias, prevalecendo o entendimento de que referida peça podia ser
apresentada tanto pelo acusado quanto por seu advogado.
Quanto à consequência da ausência de apresentação da defesa prévia, doutrina e jurisprudência eram uníssonas em apontar que não havia qualquer nulidade. Isso porque, como
geralmente a defesa prévia era apresentada apenas com o objetivo de arrolar testemunhas ou
para especificar outras provas pretendidas, entendia-se que a não apresentação da referida peça
significava que a defesa não tinha testemunhas a arrolar. Sua apresentação, portanto, não era
obrigatória, e sim mera faculdade da defesa. Não constituía, enfim, ato essencial do processo.
Na verdade, só se reconhecia a existência de nulidade caso não houvesse a intimação da defesa
para a apresentação da referida peça.

55.1.2. Defesa preliminar.
Verdadeira espécie de contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da peça acusatória,
a defesa preliminar é uma oportunidade que o acusado tem de ser ouvido antes de o juiz receber a peça acusatória, objetivando impedir a instauração de um processo temerário. Esta peça
defensiva visa evitar o processo como pena, isto é, impedir a instauração de processo leviano,
com base em acusação que a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da peça
acusatória possa, de logo, demonstrar de todo infundada.
'
O momento processual para a apresentação da defesa preliminar é entre o oferecimento e
o recebimento da peça acusatória. Portanto, o ponto central para identificar a chamada defesa
preliminar é o momento de sua apresentação: entre o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória. Por isso, ainda que o dispositivo legal utilize outra expressão - o art. 55, caput, da
Lei de Drogas, por exemplo, faz uso da expressão "defesa prévia"-, se se tratar de oportunidade
para manifestação da defesa antes de o juiz receber a peça acusatória, conclui-se que se trata de
defesa preliminar.
Como a defesa preliminar é apresentada antes de o juiz receber a peça acusatória, seu
escopo principal é o de convencer o magistrado acerca da presença de uma das hipóteses que
autorizam a rejeição da peça acusatória: inépcia da inicial, ausência dos pressupostos processuais
ou das condições da ação; falta de justa causa para o exercício da ação penal (CPP, art. 395, I,
11 e III).
Como o acusado não é dotado de conhecimentos técnicos suficientes, o ideal é sustentar
que esta peça não pode ser apresentada pelo próprio acusado, a não ser que este seja advogado.
Admitir que esta peça possa ser apresentada pelo próprio acusado é negar importância ao seu
conteúdo, com patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, fazendo tábua rasa desse contraditóriq prévio ao recebimento da peça acusatória. Por isso,
apesar de o art. 55,§ 1°, da Lei de Drogas, fazer menção à apresentação dessa peça pelo acusado,
somente um profissional da advocacia poderá fazê-lo.
Apesar de a defesa preliminar conferir à defesa a oportunidade de se manifestar antes do
possível recebimento da peça acusatória, entende-se que, nessa fase, só é possível a produção
de prova documental. Não se proporciona à defesa, portanto, reação ampla de modo a permitir dilação probatória. Na visão dos Tribunais Superiores, não se admite uma fase instrutória
prévia ao recebimento da denúncia, sendo defeso ao acusado requerer produção de provas nesse
momento processual, tendo em vista que ainda não existe processo criminal instaurado contra
ele. Na verdade, incumbe à defesa, pela própria análise dos elementos que instruíram a peça
858
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acusatória, evidenciar a insuficiência de elementos informativos para a imputação, visando a
que não seja admitida. 268
A defesa preliminar pode ser encontrada nos seguintes procedimentos:
a) Lei de drogas: prevista no art. 55, caput, da Lei n° 11.343/06, o prazo para seu oferecimento é de 10 (dez) dias. Nesta peça, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado
poderá arguir preliminares (v.g., nulidades relativas) e invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de cinco, arrolar testemunhas;

b) Procedimento originário dos Tribunais: prevista no art. 4° da Lei n° 8.038/90, o prazo
para sua apresentação é de 15 (quinze) dias. A mesma lei prevê que, após a apresentação da defesa
preliminar, o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas
(art. 6°), do que se infere a necessidade de fundamentação do recebimento da denúncia;
c) Juizados Especiais Criminais: o art. 81 da Lei n° 9.099/95 prevê que, antes de receber, ou não, a denúncia ou queixa, o juiz dará a palavra ao defensor para responder à acusação.
Tratando-se, pois, de manifestação da defesa entre o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória, trata-se de hipótese de defesa preliminar, com a peculiaridade de ser possível sua
apresentação de forma oral;
d) Decreto-Lei n° 201167: ao tratar do procedimento pertinente aos crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, o art. 2°, inciso I, do referido Decreto-Lei dispõe: "antes de receber a denúncia o juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á
nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro do mesmo prazo". Apesar do teor
do referido dispositivo legal, convém destacar que, por força da Constituição Federal de 1988,
prefeitos têm foro por prerrogativa de função perante o respectivo Tribunal de Justiça (art. 29,
X). Logo, o procedimento a ser aplicado não é o do art. 2° do Dec. Lei n° 201/67, mas sim aquele da Lei n° 8.038/90. Isso porque, segundo o art. 1° da Lei n° 8.658/93, as normas dos arts. 1°
a 12, inclusive, da Lei n° 8.038/90, são aplicáveis às ações penais de competência originária dos
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais Federais;
e) Crimes funcionais afiançáveis: de acordo com o art. 514 do CPP, nos crimes afiançáveis praticados por funcionário público, também há previsão legal de defesa preliminar, que
deve ser oferecida dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
f) Lei de improbidade administrativa: apesar de possuir natureza eminentemente cível,
a Lei n° 8.429/92 também prevê a obrigatoriedade de notificação do requerido para oferecer
manifestação por escrito em momento anterior à rejeição ou recebimento da petição inicial, o
que também caracteriza hipótese de defesa preliminar (art. 17, §§ 7° e 8°).

55.1.2.1. Consequências decorrentes da inobservância da defesa preliminar.
Não há dúvidas quanto à necessidade de apresentação da defesa preliminar, que funcion~,
na verdade, como verdadeira condição específica da ação penal, porquanto o magistrado não
268

STJ, Sª Turma, HC 198.419/PA, Rei. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/09/2011.
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pode determinar o recebimento da peça .acusatória sem antes franquear ao acusado o exercício
desse contraditório prévio. A propósito, a Lei de Drogas dispõe expressamente que, na hipótese
de não apresentação dessa peça no prazo legal, incumbe ao juiz nomear defensor para oferecê-la
em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação (art. 55, § 3°).
Na verdade, a controvérsia diz respeito às consequências decorrentes da não observância
do procedimento que prevê esse contraditório prévio ao recebimento da peça acusatória. Em
outras palavras, supondo-se em curso um processo criminal cujo procedimento preveja a defesa
preliminar, qual será a consequência da inobservância desse rito: mera irregularidade, nulidade
relativa ou absoluta?
A nosso juízo, a inobservância do procedimento que prevê defesa preliminar deve configurar tão somente nulidade relativa. Afinal, em sede de nulidades, deve prevalecer o disposto no
art. 563 do CPP, que consagra o princípio pas de nul!ité sans grief segundo o qual não se declara
nulidade no caso em que inexiste prejuízo para a apuração da verdade substancial da causa.
Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou a adoção de um rito por outro,
não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular
desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto. Assim, a
eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes. 269
Especificamente em relação à observância do art. 514 do CPP, o Superior Tribunal de J ustiça editou a súmula n° 330, cujo teor é o seguinte: "É desnecessária a resposta preliminar de que
trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial".
Como se percebe, sob a ótica do STJ, a notificação prévia do acusado para que ofereça resposta
por escrito é dispensada quando a denúncia se encontra devidamente respaldada em inquérito
policial. A obrigatoriedade da notificação do funcionário público para a apresentação de resposta formal fica restrita aos casos em que a denúncia apresentada estiver baseada, tão-somente, em
documentos acostados à representação. 270
Apesar da posição consolidada na súmula n° 330 do STJ, a partir do julgamento do
HC 85.779/RJ, o plenário do Supremo Tribunal, abandonando anterior entendimento jurisprudencial, assentou, como obter dictum, que o fato de a denúncia se ter respaldado em elementos
de informação colhidos no inquérito policial, não dispensa a obrigatoriedade da notificação
prévia do acusado para apresentar a defesa preliminar. Portanto, na visão da Suprema Corte, é
indispensável a observância do procedimento previsto no art. 514, mesmo quando a denúncia
estiver lastreada em inquérito policialY 1
Quanto à natureza da nulidade na hipótese de inobservância do procedimento que prevê a
defesa preliminar, prevalece no STJ o entendimento de que se trata de mera nulidade relativa.
269

É firme o entendimento da 5ª Turma do STJ no sentido de que a inobservância do procedimento referente à
defesa preliminar disciplinado no art. 55 da Lei nº 11.343/06 implica nulidade relativa, que, para ser reconhecida, necessita da alegação oportuna juntamente com a comprovação do prejufzo: STJ, 5ª Turma, HC 238.170/
MT, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 07/08/2012, DJe 14/08/2012. Na mesma linha: STJ, 5ª Turma, HC 118.728/SP, Rei.
Min. Adilson Vieira Macabu- Desembargador convocado do TJ/RJ, j. 01/12/2011, DJe 03/02/2012.
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STJ, 5ª Turma, RHC 18.336/MS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 11/04/2006, DJ 08/05/2006 p. 240.
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STF, Pleno, HC 85.779/RJ, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 28/02/2007, DJe 047 28/06/2007. Com raciocínio semelhante: STF, 1ª Turma, HC 89.686/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12/06/2007, DJe 082 16/08/2007; STF, 1ª
Turma, HC 95.969/SP, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/05/2009, DJe 108 10/06/2009.
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Logo, a arguição deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão. Além disso, o prejuízo há
de ser comprovado, sob pena de não reconhecimento da nulidade. 272
::\lão por outro motivo, em caso concreto atinente à inobservância do art. 514 do CPP, concluiu a 6• Turma do STJ tratar-se de nulidade relativa, daí por que denegou a ordem de anular
o processo a partir do recebimento da peça acusatória, porquanto não ocorreu a demonstração
do prejuízo. 273
Para o Supremo, ainda que não tenha sido observado o procedimento atinente à defesa preliminar, a superveniência de sentença condenatória afasta a possibilidade de reconhecimento da
nulidade. Em outras palavras, se a finalidade da defesa preliminar é permitir que o denunciado
apresente razões capazes de induzir à conclusão da inviabilidade da ação penal, a ulterior edição
de decisão condenatória - fundada no exame da prova produzida com todas as garantias do
contraditório-, faz presumido o atendimento daquele requisito inicial. Portanto, anular todo
o processo para que a defesa tivesse oportunidade de oferecer fundamentos que não foram capazes de evitar a sentença condenatória, não teria sentido, haja vista que esta denotaria não só a
viabilidade da ação, mas, sobren:.do, a própria procedência desta, e deve, assim, ser impugnada
por seus fundamentos. Portanto, na visão da Suprema Corte, a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual
por falta de defesa preliminar. 274
Ora, se a Suprema Corte vem exigindo a comprovação do prejuízo para o reconhecimento da
nulidade, e se também impõe a arguição oportuna, traços peculiares das nulidades relativas, conclui-se que o entendimento da Suprema Corte é semelhante ao do Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, a ausência da notificação prévia para apresentação da defesa preliminar constitui vício
que gera nulidade relativa e que, p::>r isso, deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 275

55.1.3. Resposta à acusação.
Enquanto a defesa preliminar é apresentada entre o oferecimento e o recebimento
da peça acusatória, a resposta à acusação introduzida no art. 396-A do CPP pela Lei no
272

Com esse entendimento: STJ, s• Turma, HC 72.306/SP, Rei. Min. Felix Fischer, j. 06/09/2007, DJ 05/11/2007
p. 308. E ainda: STJ, 5' Turma, HC 182.142/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 19/05/2011, DJe 30/05/2011). E ainda:
STJ, 5• Turma, HC 184.640/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 19/05/2011, DJe 30/05/2011; STJ, 5' Turma, HC 127.904/
SC, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 03/05/2011, DJe 24/06/2011; STJ, 5' Turma, HC 176.295/RJ, Rei. Min. Gilson Dipp,
j. 22/03/2011, DJe 04/04/2011.
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STJ, 6• Turma, HC 173.384/SC, Re'. Min. Celso Limongi, j. 01/03/2011, DJe 21/03/2011). Na mesma linha: STJ, 6'
Turma, AgRg no REsp 1.133.603/MG, Rei. Min. Celso Limongi, j. 17/02/2011, DJe 09/03/2011; STJ, 6ª Turma,
HC 144.417/RJ, Rei. Min. Haroldo Rodrigues, j. Ó7/10/2010, DJe 16/11/2010. Em alguns julgados mais antigos,
a 6ª Turma do STJ se manifestara no sentido de que a inobservância do procedimento que prevê a defesa
preliminar gera nulidade de caráter absoluto, que não está sujeita à preclusão, nem é sanável pelo decurso
do tempo. Logo, o fato de a nulidade somente ter sido arguida após o desfecho do processo não inviabiliza a
apreciação do pedido, pois as nu idades absolutas não se convalidam com o tempo, ou seja, não se sujeitam à
preclusão, podendo ser declaradas de ofício e a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da condenação, sem necessidade de que se fale em necessidade de prova do prejufzo: STJ, 6ª Turma, HC 138.275/SP,
Rei. Min. Og Fernandes, j. 05/11/2009, DJe 24/05/2010. E também: STJ, 6' Turma, HC 99.605/SP, Rei. Min. Paulo
Gallotti, j. 13/0S/2008, DJe 08/0E/2009.
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STF, 2• Turma, HC 89.517/SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 15/12/2009, DJe 27 11/02/2010. Na mesma esteira:
STF, 1• Turma, HC 94.011/SP, Rei. Min. Menezes Direito, j. 10/06/2008, DJe 172 11/09/2008; STF, 2ª Turma,
HC 100.515/SP, Rei. Min. Luiz Fux, 16/08/2011.
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STF, 1' Turma, HC 91.760/PI, Rei. Min. Cármen Lúcia, j. 30/10/2007, DJe 36 28/02/2008.
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11.719/08 deve ser oferecida após o recebimento da peça acusatória, imediatamente depois
da citação do acusado. De fato, como prevê o art. 396, capztt, do CPP, nos procediment::>s
ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no pra3o
de 10 (dez) dias.
Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária, seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade,
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da
punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o defens::>r
arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, 276 especificar as provas
pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
A nosso juízo, a resposta à acusação não pode ser apreset:tada pelo próprio acusado, a náo
ser que este seja advogado. Ao contrário da antiga defesa prévia (revogado art. 395 do CPP),
que podia ser apresentada tanto pelo acusado como por seu advogado, porquanro se restringi<: à
apresentação do rol de testemunhas, a resposta à acusação passou a ser de mérito (e obrigatória),
daí por que somente o profissional da advocacia pode oferecê-la, visto que o acusado não é dotado de conhecimentos técnicos suficientes. Admitir que esta peça seja apresentada pelo próprio
acusado é negar importância ao seu conteúdo, com patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 277
A resposta à acusação deve ser oferecida pelo defensor técni::o dentro do prazo de 10 (dez)
dias da citação. Este prazo processual de 10 (dez) dias começa a fluir a partir da efetiva citação,
e não da data da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória. A propósito, confira-se
o teor da súmula n° 710 do Supremo: "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem".
Dúvida não há quanto à obrigatoriedade de apresentação da resposta à acusação. Afinal, o
art. 396-A, § 2°, do CPP, estabelece que "não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe
vista dos autos por 10 (dez) dias". Portanto, a não apresentação da resposta à acusação implicará
em nulidade absoluta, por força do art. 564, III, "e", do CPP.
Apresentada a resposta à acusação, incumbe ao juiz fundamentar, ainda que sucintamen:e,
a decisão que acolher ou não as teses defensivas apresentadas pela defesa. Afinal, não fosse necessário que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa, quer preliminares,
quer questões de mérito, seria de todo inócua a previsão normati-_·a que assegura o oferecimento
da resposta à acusação. 278
276

Esta justificação é um procedimento cautelar, que, de maneira não contenciosa, é instaurado com o objetivo de
se produzir determinada prova. Encontra-se regulamentado entre os arts. 861 e 866 do CPC, aplicáveis sutsi·
diariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP. De acordo com o art. 381, §5º, do novo CPC, aplica-se
o disposto nos arts. 381 a 383 (produção antecipada da prova) àquele que pretender justificar a existência de
algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter •:ontencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a su~. intenção.
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Na mesma linha: MUCCIO. Curso de processo penal. 2' ed. São Paulo: Método, 2011. p. 1303.
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STJ, 5' Turma, HC 183.355/MG, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu - DEsembargador convocado do TJ/RJ -,
j. 03/05/2012.
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55.1.4. Quadro comparativo entre a extinta defesa prévia, a defesa preliminar
e a resposta à acusação.
Extinta Defesa Prévia
Previsão legal: antiga redação
do art. 395 do CPP.

Defesa Preliminar
(Resposta Preliminar)
Previsão legal:
a) Lei de Drogas (art. 55, caput,
da Lei n2 11.34:!/06);

Resposta à acusação
Previsão legal: CPP, art. 396-A,
caput; art. 406, caput;

b)
Procedimento originário
dos Tribunais (art. 42 da Lei n2
8.038/90);
c) Juizados Especiais Criminais
(art. 81 da Lei nº 9.099/95);
d) Crimes funcionais afiançáveis
(CPP, art. 514).
Prazo: 3 (três) dias.

Prazo: pode ser de 10 (dez)
ou 15 (quinze) dias, a depender
do procedimento legal.

Prazo: 10 (dez) dias, contados a
partir da efetiva citação e não da
juntada aos autos do mandado.

Momento: era apresentada
após o interrogatório judicial do
acusado.

Momento: deve ser apresentada entre o oferecimento e o recebimento da peça acusatória.

Momento: deve ser apresentada após o recebimento da peça
acusatória e depois da citação
do acusado.

Capacidade postulatória: esta
peça podia ser apresentada tanto pelo acusado quanto por seu
defensor.

Capacidade postulatória: é indispensável que essa peça seja
apresentada por profissional da
advocacia. Logo, se o acusado
não estiver regularmente inscrito
nos quadros da OAB, não poderá
apresentar esta peça defensiva.

Capacidade postulatória: e Indispensável que essa peça seja
apresentada por profissional da
advocacia. Logo, se o acusado
não estiver regularmente inscrito
nos quadros da OAB, não poderá
apresentar esta peça defensiva.

Objetivo: como essa peça era
apresentada durante o curso
da instrução processual, imediatamente após a realização do
interrogatório, seu objetivo precípuo era tão somente a especificação das provas pretendidas
pela defesa, notadamente das
testemunhas a serem ouvidas.

Objetivo: como essa peça é
apresentada antes do recebimento da peça acusatória, seu
objetivo precípuo é convencer o juiz acerca da presença de
uma das causas de rejeição da
peça acusatória (CPP, art. 395),
evitando-se, assim, a instauração de processos temerários.

Objetivo: convencer o juiz acerca da presença de uma das causas de absolvição sumária (CPP,
art. 397); subsidiariamente, arguição de preliminares, juntada
de documentos, justificações,
além da especificação de provas
pretendidas, notadamente das
testemunhas a serem ouvidas.

Consequência decorrente · da
inobservância do modelo típico: a não apresentação da defesa prévia era tida como causa de
mera irregularidade. Só haveria
nulidade caso a defesa não fosse
intimada para apresentar a defesa prévia.

Consequência decorrente da
inobservância do modelo típico:
tem prevalecido o entendimento
de que se trata de nulidade relativa. Logo, para além da comprovação do prejuizo, o vicio deve
ser arguido no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Consequência decorrente da
inobservância do modelo típico: trata-se de peça defensiva de
apresentação obrigatória, sob
pena de nulidade absoluta.
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55.1.5. Desnecessidade de apresentação da resposta à acusação nos procedimentos que preveem defesa preliminar.
Com as mudanças produzidas pela Lei n° 11.719/08, interpretação literal (e precipitada)
do art. 394, § 4°, do CPP, pode levar à conclusão de que, nos procedimentos especiais em que
há previsão expressa de defesa preliminar, também seria necessária a apresentação da resposta
à acusação, introduzida no art. 396-A do CPP pela Lei n° 11.719/08. Isso porque, segundo o
art. 394, § 4°, do CPP, com redação determinada pela Lei n° 11.719/08, "as disposições dos
arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda
que não regulados neste Código". Portanto, ainda que determinado crime esteja sujeito a um procedimento especial previsto no CPP ou na legislação extravagante, o art. 394, § 4°, estabelece
que as disposições dos arts. 395 (causas de rejeição da peça acusatória), 396 (recebimento da
peça acusatória e citação do acusado), 396-A (resposta à acusação) e 397 (absolvição sumária)
aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste
Código. 279
Logo, nos procedimentos acima citados que preveem defesa preliminar, fica a impressão
de que, por força do art. 394, § 4°, também passaria a ser exigível o oferecimento de outra peça
defensiva, a resposta à acusação. A defesa preliminar seria apresentada antes do recebimento da
peça acusatória; a resposta à acusação, depois do juízo positivo de admissibilidade da inicial. A
defesa preliminar continuaria tendo como objetivo principal convencer o juiz acerca da presença
de causa de rejeição da peça acusatória (CPP, art. 395), porquanto sua apresentação é feita antes
do juízo de admissibilidade da denúncia ou queixa; como a resposta à acusação é oferecida após
a citação do acusado, e, portanto, depois do recebimento da peça acusatória, seu foco deve ser
uma possível absolvição sumária (CPP, art. 397), sem prejuízo dos requerimentos, notadamente
o de prova testemunhal, juntada de documentos, arguição de preliminares, etc.
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, pensamos que a apresentação de duas
defesas de conteúdo, prazo e amplitude semelhantes, uma antes e outra depois do recebimento
da peça acusatória em tais procedimentos seria (e será) um equívoco procedimental, em patente
violação aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo. A nosso juízo, há necessidade de apresentação de apenas uma defesa, a saber, a defesa preliminar, oportunidade em que deve haver a concentração de todas as teses da defesa, principais e subsidiárias, buscando-se a rejeição da peça acusatória, assim como eventual absolvição sumária, sem se olvidar
da necessária especificação de provas, para o caso de eventual prosseguimento do processo. 280
A despeito do teor do art. 394, § 4°, do CPP, quando o procedimento especial contar com
previsão legal expressa de defesa preliminar, não há necessidade de ulterior apresentação da
resposta à acusação. A uma porque, segundo o art. 394, § 2°, do CPP, "aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial". Por
sua vez, de acordo com o art. 394, § 5°, do CPP, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos
especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Os dois dispositivos
legais deixam evidente que as alterações introduzidas no bojo do procedimento comum ordinário só devem ser aplicadas subsidiariamente. Ora, por mais que o CPP fale em apresentação
279

Deixamos de fazer menção ao art. 398, citado no art. 394, § 4º, porquanto referido artigo foi revogado pela Lei
nº 11.719/08.
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Com esse entendimento: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 305.
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da resposta à acusação após o recebime::1to da peça acusatória, há de se ter em mente que, diversamente do que se dá no procedimento comum, em que a resposta à acusação é a primeira
manifestação da defesa, os procedimentos especiais acima delimitados já trazem em seu rito a
previsão de anterior apresentação de defesa preliminar, cujo momento procedimental é inclusive
mais vantajoso - antes do recebimento da peça acusatória. Destarte, com base no princípio da
especialidade, não há lógica em se exigir a apresentação de duas defesas, sob pena, inclusive,
de se transformar tais procedimentos em :itos mais morosos e complexos que o próprio procedimento comum ordinário, a nã:J ser que o procedimento especial refira-se expressamente à
observância do procedimento comum ordi:1ário após a citação do acusado. 281
Nessa linha, em caso concreteo afteciado pela Corte Especial do STJ, concluiu-se que, em
se uatando de ação penal originária sub:11e:ida ao procedimento especial da Lei n° 8.038/1990,
não há necessidade de se assegurar ao acusado citado para a apresentação da defesa prévia prevista no art. 8° da Lei no 8.038/199( o d;reito de se manifestar nos moldes preconizados no
art. 396-A do CPP, com posterior deliberacão acerca de absolvição sumária prevista no art. 397
do CPP. Isso porque as regras dos arts. 395 a 397 do CPP já se encontram implícitas no procedimento previsto na Lei n° 8.03811990, já que, após o oferecimento da denúncia e a notificação
do acusado para resposta preliminar (art. L, 0 ), o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere
sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se
a decisão não depender de ouuas provas l.art. 6°). Assim, à defesa não será causado nenhum
prejuizo, visto que o referido art. 6° impõe ao órgão colegiado o enfrentamento de rodas as teses
defensivas que possam culminar na irr_p:ocedência da acusação (igual ao julgamento antecipado
da lide; art. 397 do CPP) ou na rejdção da denúncia (art. 395 do CPP)~ 282

55.2. Possível oitiva do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar.
Ao contrário da antiga Lei de Drogas., que se referia expressamente à oitiva do Ministério
Público após a apresentação d~ deres<. preliminar (revogada Lei n° 10.409/02, art. 38, § 4°), a
Lei n° 11.343/06 silencia acerca do assunto.
Apesar do silêncio do CPP, somos .evadas a acreditar que, em fiel observância ao princípio
do contraditório, deve o juiz abrir vista do; autos ao Ministério Público após a apresentação da
281

O único procedimento especial onde há pr~visão legal de defesa preliminar que faz menção expressa à possibi·
Iidade de aplicação subsidiária do prccedimerto comum ordinário (CPP, arts. 394 a 405) é o dos crimes deresponsabilidade dos funcionários públicos, prev sto entre os arts. 513 e 518 do CPP. Explica-se: o art. 518 do CPP,
inserido nesse procedimento especial, d~termir.a que, após a apresentação da defesa preliminar (CPP, art. 514),
·ecebimento da peça acusãtória e citação do acusado, deverá ser observado na instrução criminal e nos demais
:ermos do processo o disposto nos Capítulos I :"oa instrução criminal- arts. 394 a 405") e 111 ("Do processo e do
. ulgamento dos crimes da competêrcia :lo jui< singular- arts. 498 a 502"), Título I ("Do processo comum"), do
.ivro 11 ("Dos processos em espécie"). Ora, ref~rindo·se o procedimento especial em questão expressamente à
3plicação do procedimento ordinário ap :ís a ci:ação do acusado, não se pode negar que, nesse caso, ao acusado
:leve ser franqueada a apresentação da respcsta à acusação imediatamente depois de ser citado, nos termos
:lo art. 396 e seguintes do CPP.
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STJ, Corte Especial, AgRg na APN 69i/RJ. Rei. Min. Teori Albino Zavascki, j. 03/10/2012. Também há precedente
:lo Plenário do Supremo no sentido de que tanto a absolvição sumária do art. 397 do CPP quanto o art. 4º da
Lei nº 8.038/90, em termos teleológico~, ostentam finalidades assemelhadas, possibilitando que o acusado se
livre da persecução penal, razão pela qual não se justifica a superposição de procedimentos- comum e especial
-visando a finalidades idênticas: STF, P'leno, AP 630 AgR/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/12/2011,
DJe 059, 21/03/2012.
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defesa preliminar, não apenas quando a defesa apresentar alegar:ões, fatos ou provas sobre os
quais a acusação não tinha prévia ciência, mas também se for apresentado na defesa preliminar
requerimento de realização de diligências antes do recebimento da denúncia, nos termos do
art. 55,§ 1°, da Lei de Drogas. É possível, portanto, a aplicação ~ubsidiária do quanto previsto
no art. 409 do CPP, inserido na Ia fase do procedimento do júri ''Apresentada a defesa, o juiz
ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminare; e documentos, em 5 (cinco)
dias". 283
A propósito, há precedentes do STJ no sentido de que o simp:es fato de se possibilitar a manifestação do Ministério Público após o oferecimento da defesa ?reli minar, apesar de não estar
previsto no art. 55, caput, da Lei 11.343/06, à luz de uma imerp:çtação sistemática do capítulo
das nulidades do CPP, não traduz nulidade absoluta.n 4

À evidência, de modo a se evitar uma possível violação à raridade de armas inerente ao
princípio do contraditório, permitindo-se que a acusação sempre se pronuncie duas vezes- por
ocasião do oferecimento da denúncia e, na sequência, depois da defesa preliminar -, quando
a manifestação defensiva se restringir à refutação genérica da acusação, sem a apresentação de
alegações fáticas ou jurídicas que já não tivessem sido abordadas anteriormente pelo Ministério
Público, não há necessidade de se ouvir a acusação.

55.3. Eventual realização de diligências antes do juízo de admissibilidade da
peça acusatória.
Uma vez apresentada a defesa preliminar, seguida (ou não) da oitiva do Ministério Público,
diz o art. 55, § 4°, da Léi de Drogas, que o juiz deverá decidir em 5 (cinco) dias. No entanto,
antes de proceder ao juízo de admissibilidade da peça acusatória. rejeitando ou recebendo-a, se
entender imprescindível, é possível que o juiz, no prazo máxime. de 10 (dez) dias determine de
ofício a apresentação do preso, a realização de diligências, exam~s e perícias.
Ao contrário do que ocorre no procedimento comum ordL'lário, em que o CPP (art. 404)
permite a realização de diligências ex officio pelo magistrado ape:~as ao final da audiência una de
instrução e julgamento, a Lei de Drogas permite que o magistrado determine essas diligências
de ofício quando houver algum ponto obscuro capaz de provc<:ar dúvidas quanto ao recebimento ou rejeição da inicial acusatória Lei n° 11.343/06, art. 55, § 5°). Como a Lei se refere
expressamente à apresentação do preso, depreende-se que o interrogatório do acusado é uma
das diligências passíveis de realização pelo juiz ex officio antes do juízo de admissibilidade da
peça acusatória. Isso, no entanto, não significa dizer que o acus2.do tenha um direito subjetivo à
realização dessas diligências. Na verdade, sua realização só deverá ocorrer quando o magistrado
consider<i-las imprescindíveis pàra deliberar sobre o recebimenm (ou rejeição) da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
283

Para o Supremo, o Ministério Público deve se manifestar acerca de cefesa preliminar apresentada nos feitos de competência originária dos Tribunais: STF, Pleno, AP 630 AgR/ MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 15/12/2011, DJe 59 21/03/2012.

284 STJ, s• Turma, HC 98.540/SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2008, DJe 02/03/2009. Em sentido
diverso, concluindo que a manifestação ministerial sobre o mérito apé' a apresentação da defesa preliminar
ensejao reconhecimento de nulidade absoluta: STJ, s• Turma, HC 128.531/DF, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 02/02/2010, DJe 01/03/2010.
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Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se
for o caso, e requisitará os laudos periciais.
§ 1~ Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1~,
e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.
§ 2~ A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias
seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar
dependência de drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias.

56. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, apresentada a defesa preliminar, ouvido o
Ministério Público, e determinada (ou não) a realização de diligências ex officio pelo juiz, incumbe ao magisuado analisar se a peça acusatória deve ser recebida, ou se se trata de hipótese
de rejeição.
O Código de Processo Penal não diz, expressamente, em quais hipóteses deve o magistrado receber a peça acusatória. Porém, explícita os motivos de rejeição da denúncia no
art. 395: a) inépcia da peça acusatória; b) falta de pressuposto processual ou condição para
o exercício da ação penal; c) falta de justa causa para o exercício da ação penal. Interpretando-se a contrario sensu esse dispositivo, conclui-se que a peça acusatória deve ser recebida
quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação penal, e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração
do processo penal.
De acordo com a jurisprudência, recebida a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão pro judicato. Caso pudesse fazê-lo, o juiz estaria concedendo habeas corpus de ofício contra si mesmo, o que não é possível. Quanto à posterior rejeição
da denúncia por ilegitimidade de parte ou pela ausência de qualquer outra condição exigida pela
lei, ainda que equivocadamente recebida a peça acusatória anteriormente, há, contudo, entendimento doutrinário no sentido de que o juiz poderá posteriormente extinguir o processo sem
o julgamento do mérito, na forma do disposto no art. 267, VI, do CPC (art. 485, VI, do novo
CPC), aplicável por analogia ao processo penal por força do art. 3° do CPP. m
Em regra, não há recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória. Se não
há previsão legal de recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória, não se pode
perder de vista que a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando
o trancamento do processo penal. Esse trancamento do processo é tido como uma medida
de natureza excepcional, que só pode ser admitido quando evidente o constrangimento ilegal
sofrido pelo investigado, nas seguintes hipóteses: a) manifesta atipicidade formal ou material
da conduta delituosa; b) presença de causa extintiva da punibilidade; c) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício
da ação penal.
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É essa a posição de Eugênio Pacelli de Oliveira. Curso de processo peno/. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2009. p. 164.
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56.1. Necessidade de fundamentação do recebimento da peça acusatória.
Grande parte da doutrina entende que o recebimento da peça acusatória deve ser fundamentado pela autoridade judiciária. Afinal, considerando que essa decisão representa o marco
deflagrador da persecutio cri minis in iudicio, além de ser causa de interrupção da prescrição e de
fixação da competência por prevenção, elevando o status do agente de indiciado a acusado, não
há como não negar que se trata de importante decisão judicial, e rÍão de mero despacho, daí
por que é indispensável a fundamentação por parte da autoridade judiciária competenre, sob
pena de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Logicamenre, não deve haver
um excesso de fundamentação, até mesmo para que não haja um pré-julgamento do acusado.
Porém, deve o juiz manifestar-se quanto à regularidade da peça acusatória, quanto à presença
dos pressupostos processuais e das condições da ação. 286
Sem embargo da posição doutrinária, prevalece na jurisprudência o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até
mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da
análise do mériw. Na dicção do Supremo, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí por que não se exige que
seja fundamentado. 287 Aliás, há precedentes admitindo inclusive a possibilidade de recebimento
tácito da inicial acusatória, quando o juiz, sem se referir expressamente ao recebimento, determina de imediato a citação do acusado. 288
Apesar de a jurisprudência entender que, em regra, não há necessidade de se fundamenrar
o recebimento da peça acusatória, ressalva importante deve ser feita quanto aos procedimentos
que preveem defesa preliminar, tal qual se dá no procedimento especial da Lei de Drogas. Nesses casos, os próprios Tribunais impõem a necessidade de motivação do ato de recebimento da
exordial acusatória. 289 Ora, seria no mínimo contraditório que a lei prevesse um contraditório
prévio ao recebimento da peça acusatória através da defesa preliminar, autorizasse a realização
de diligências ex o.fficio pelo juiz ames do juízo de admissibilidade da peça acusatória e, ao mesmo tempo, permitisse que o magistrado recebesse a denúncia sem qualquer fundamentação.

56.2. Absolvição sumária.
Uma das grandes novidades introduzida no procedimento comum pela reforma processual de 2008 diz respeito à possibilidade de absolvição sumária, que, até o advento da Lei n°
11.719/08, tinha aplicação restrita ao procedimento do júri. Segundo o art. 397 do CPP, desde
que haja um juízo de certeza, a absolvição sumária será possível nas seguintes hipóteses: I - a
286

Com esse entendimento: GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 208.
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STF, 2• Turma, HC 95.354/SC, Rei. Min. Gil mar Mendes, j. 14/06/2010, DJe 159 26/08/2010. No mesmo sentido:
STF, 2• Turma, HC 93.056/SP, Rei. Min. Celso de Mello, j. 16/12/2008, DJe 89 14/05/2009). E também: STF, 2•
Turma, RHC 87.005/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 18/08/2000.

288

STF, 1• Turma, HC 68.926/MG, Rei. Min. Celso de Mello, j. 10/12/1991, DJ 28/08/1992.

289

No sentido de necessidade de fundamentação do recebimento da peça acusatória em relação ao procedimento
pertinente aos crimes funcionais afiançáveis: STF, 2• Turma, HC 84.919/SP, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 02/02/2010,
DJe 55 25/03/2010. Na mesma linha: STJ, 6• Turma, HC 76.319/SC, Rei. Min. Nilson Naves, j. 11/12/2008,
DJe 23/03/2009.
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existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; li - a existência manifesta de
causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado
evidentemente não constitui crime (atipicidade formal ou material); IV- extinta a punibilidade
do agente.
Como a Lei de Drogas nada diz acerca da possibilidade de absolvição sumária, poder-se-ia pensar, à primeira vista, que esse verdadeiro julgamento antecipado da lide não poderia
ser aplicado no procedimento e>pecial da Lei de Drogas, invocando-se, de maneira simples e
conveniente, o princípio da especialidade (CPP, art. 394, § 2°). No entanto, a possibilidade
de ;o.bsolvição sumária não está restrita ao procedimento comum c ao procedimento do júri.
Isso porque, como verdadeira exceção à regra do art. 394, §§ 2° e 5°, o art. 394, § 4°, do CPP,
preceitua que as disposições dos arts. 395 (causas de rejeição da peça acusatória), 396 (recebimento da peça acusatória e citação do acusado), 396-A (resposta à acusação) e 397 (absolvição
sumária) aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que náo regulados
nesre Código. 290
Na dicção de Mendonça e Carvalho, "há um núcleo do procedimento ordinário, composto
pelos referidos artigos, que deve se aplicar a qualquer procedimento de primeiro grau. Houve
uma verdadeira democratização da possibilidade de rejeição da denúncia (art. 395), da resposta
inicial escrita (art. 396) e da possibilidade de absolvição sumária (art. 397) para todos os procedimentos de primeiro grau, estejam ou não disciplinados no Código de Processo Penal". 291
Por isso, a absolvição sumá~ia pode ser aplicada a quaisquer processos penais, sejam comuns,
ele:torais ou militares, tendo em vista a forma categórica e abrangente com que o art. 394, § 4°,
do CPP, afirmou sua aplicabilidade a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda
que não regulados no CPP. Aliàs, mesmo nos processos penais originários, leia-se, nas hipóteses
de foro por prerrogativa de fur.ção (v.g., Deputado Federal julgado perante o Supremo), como
o próprio Tribunal funciona como o 1° grau de jurisdição, também seria possível a incidência
da absolvição sumária. 292
Portanto, por ocasião do juízo de admissibilidade da peça acusatória, deve o magistrado
se ater aos aspectos processuais da denúncia oferecida pelo MP. Se constatar a ausência de
quaisquer das hipóteses que autorizam sua rejeição (CPP, art. 395), deve deliberar pelo recebimento da denúncia. Na sequêtKia, incumbe ao juiz analisar se é possível (ou não) o julgamento
antecipado da lide, o que deve ser feito, nos procedimentos especiais que preveem defesa preliminar, imediatamente após o recebimento da peça acusatória, já que não faria qualquer sentido
determinar-se a citação do acusado para comparecer à audiência una de instrução e julgamento
se o magistrado já está convencido acerca da presença de uma das hipóteses que autorizam a
absolvição sumária.
250

Para o STJ, por força do art. 394, § 42, do CPP, a aplicação do procedimento comum ordinário em substituição
ao procedimento especial da Lei de Drogas não pode ensejar nulidade, já que o rito do CPP aplica-se, inclusive,
pelo menos neste aspecto, aos ritos das Leis Especiais: STJ, 6~ Turma, HC 209.866/SP, Rei. Min. Vasco Della Giustina- Desembargador convocado do TJ/RS -, j. 03/11/2011, DJe 17/11/2011. Em sentido semelhante: STJ, 6~
Turma, HC 153.795/CE, Rei. IV in. Vasco Della Giustia- Desembargador convocado do TJ/RS, j. 01/09/2011,
DJe 19/09/2011.
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Op. cit. p. 304.
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Nessa linha: FEITOZA, Denilson. Direito processual penal: teoria, critica e práxis. 1• ed. Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2010. p. 1046.
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Aliás, apesar de a Lei de Drogas não se referir expressamente à possibilidade de julgamento
antecipado da lide, outros procedimentos especiais em que há previsão legal de defesa preliminar o fazem. Deveras, segundo a Lei n° 8.038/90, que cuida do procedimento originário dos
Tribunais, é possível que, após a apresentação da defesa preliminar, o Tribunal delibere sobre o
recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão
não depender de outras provas. Por sua vez, o art. 516 do CPP, inserido no capítulo que versa
sobre o procedimento dos crimes funcionais, prevê que o juiz rejeitará a queixa ou denúncia,
em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da
inexistência do crime ou da improcedência da ação.
Ora, se esse julgamento antecipado da lide pode ocorrer no procedimento comum (CPP,
art. 397), no procedimento do júri (CPP, art. 415), no procedimento originário dos Tribunais
(Lei n° 8.038/90, art. 6°) e no procedimento especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos (CPP, art. 516), não haveria qualquer fundamento razoável de discrímen capaz
de justificar a impossibilidade de incidência da absolvição sumária no procedimento especial da
Lei de Drogas.

56.3. Designação da audiência.
Caso o acusado não seja absolvido sumariamente, o procedimento seguirá seu curso normal. Daí dispor o art. 56 da Lei de Drogas que o juiz deve designar dia e hora para a audiência
de instrução e julgamento, ordenando a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério
Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. 293
Apesar de o art. 56, caput, da Lei n° 11.343/06, referir-se expressamente à intimação do
assistente da acusação, que nada mais é do que o ofendido que se habilita em processos de crimes
de ação penal pública de modo a auxiliar o trabalho do Ministério Público, não se pode perder
de vista que os crimes de tráfico de drogas têm como bem jurídico tutelado a saúde pública,
logo, não há um sujeito passivo determinado que possa se habilitar como assistente. A ressalva
fica por coma do crime do art. 38 da Lei de Drogas, no qual seria possível que a pessoa prejudicada com a prescrição culposa de drogas se habilitasse como assistente da acusação.
Nada diz a lei processual penal comum acerca do prazo de antecedência mínima de intimação das partes para a realização da audiência una de instrução e julgamento. Sem embargo
do silêncio da Lei, parece-nos que a intimação deve ser feita com antecedência razoável à data
designada para a audiência, permitindo que as partes possam se preparar para o julgamento,
sem quaisquer surpresas indevidas. 294
A propósito, o STJ considerou ilegal intimação para audiência de instrução e julgamento
realizada na véspera, porquanto seria necessária a observância do prazo mínimo de 48 (quarenta
e oito) horas, aplicando-se, subsidiariamente, o quanto disposto no art. 552, § 1°, do CPC- de
293

Desde que as partes tenham sido regularmente intimadas, não há necessidade de se afixar cópia da pauta de
julgamento no saguão do fórum: STF, '1ª Turma, HC 107.882 Seg. Julg./MG, Rei. Min. Luiz Fux, j. 05/06/2012.
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Diversamente do CPP, o CPPM tem dispositivo expresso acerca do assunto: "Art. 291. As citações, intimações ou
notificações serão sempre feitas de dia e com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, pelo menos, do ato
a que se referirem".
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se notar que, à luz do novo Código de Processo Civil (art. 935), o prazo entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento passa a ser de pelo menos 5 (cinco) dias. 295
No procedimento especial da Lei de Drogas, esta audiência una de instrução e julgamento
deve ser realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se
determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará
em 90 (noventa) dias. Ao dispor sobre esse prazo, o art. 56, § 2°, da Lei n° 11.343/06, nada diz
se seria referente a acusado preso ou solto. Logo, conclui-se que referido prazo aplica-se a ambos.
No entanto, considerando-se que, na hipótese de acusado preso, eventual excesso, desde que
abusivo e desarrazoado, poderá dar ensejo ao relaxamento da prisão, é evidente que os processos
criminais envolvendo acusados presos terão prioridade em relação aos demais. Portanto, em
relação ao acusado solto, conclui-se que se trata de um prazo impróprio, ou seja, aquele prazo
cujo descumprimento não trad maiores consequências.
Na prática, esse prazo de 30 (trinta) dias constante da Lei de Drogas parece absolutamente
inexequível em virtude do excessivo número de inquéritos e processos que superlotam a maioria
das varas criminais no país. Logo, a importância desse prazo fica restrita aos processos criminais
envolvendo acusados presos, em que poderá restar caracterizado o excesso de prazo na formação
da culpa, dando ensejo ao relaxamento da prisão, sem prejuízo da continuidade do processo.
Para assegurar o direito de presença e de audiência do acusado, corolários da autodefesa,
uma ordem judicial deve ser expedida ao diretor do estabelecimento penitenciário no qual se
encontra recolhido o acusado, de modo a providenciar sua apresentação em juízo, no dia e hora
designados, aplicando-se, subsidiariamente, o quanto disposto no art. 399, § 1°, do CPP.

56.4. Citação do acusado.
Recebida a denúncia e designada a data para a audiência una de instrução e julgamento,
incumbe ao juiz determinar a citação do acusado. Pelo menos em regra, a citação deve ser feita
pessoalmente. No entanto, se o acusado não for encontrado, deve ser citado por edital. Nesse
caso, se o acusado não comparecer à audiência una de instrução e julgamento, e nem constituir
defensor, deverá o juiz determinar a suspensão do processo e da prescrição, sem prejuízo da produção antecipada das provas urgentes e decretação da prisão preventiva, se acaso presentes seus
pressupostos (CPP, art. 366). Por outro lado, verificando-se que o acusado se oculta para não ser
citado, sua citação deve ser feita por hora certa, nos termos do art. 362 do CPP, hipótese em que,
após a nomeação de defensor dativo, o processo retomará seu curso normal.
No procedimento especial da Lei de Drogas, como o acusado é notificado antes do recebimento da peça acusatória para fins de apresentação da defesa preliminar, discute-se acerca da
possibilidade de aplicação do art. 366 do CPP quando o acusado é notificado pessoalmente,
constitui defensor para a apresentação da referida peça, mas, depois, por ocasião da citação, não
é encontrado para ser citado pessoalmente, sendo, por isso, citado por edital.
A nosso ver, considerando que a citação por edital, com ulterior decretação de revelia, inviabiliza por completo o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilita que o acusado apresente ao juiz sua versão a respeito dos tàtos (direito de audiência), cerceando, ademais, o
direito de acompanhar, ao lado do defensor por ele constituído, os atos da instrução probatória
295

STJ,

s• Turma, HC 109.967/RJ, Rei. Min. Laurita Val, j. 02/02/2010, DJe 01/03/2010.
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(direito de presença), não temos dúvida em afirmar que, diante da ausência de qualquer ato de
comunicação dando ciência pessoal ao acusado acerca da imputação contra ele formulada, a
suspensão do processo e da prescrição prevista no art. 366 do CPP é medida de rigor, sob pena
de se admitir que alguém seja condenado sem que jamais soubesse que um processo penal fora
instaurado contra sua pessoa.
No entanto, se o acusado já fora notificado pessoalmente, tendo inclusive constituído defensor para apresentar a defesa preliminar, isso significa dizer que já tomara ciência da acusação
formulada contra sua pessoa. Logo, mesmo que não seja encontrado depois do recebimento da
denúncia para fins de ser citado pessoalmente, e, por isso, seja citado por edital, parece-nos inviável a suspensão do processo e da prescrição, sobretudo se considerarmos que um dos requisitos
para a aplicação do art. 366 do CPP é a não constituição de defensor. Destarte, se o acusado já
havia constituído defensor por ocasião da notificação pessoal, caso o acusado não compareça à
audiência una de instrução e julgamento prevista no art. 57 da Lei de Drogas depois de ser eirado por edital pelo fato de não ter sido encontrado, a solução é a decretação de sua revelia, com o
regular prosseguimento do feito, com a ressalva de que, ao invés de nomear um defensor dativo
para o exercício da defesa técnica, tal função deve ficar a cargo do defensor outrora constituído
pelo acusado. 296

56.5. Aceitação da proposta de suspensão condicional do processo.
Prevista no art. 89 da Lei n° 9.099/95, mas passível de aplicação a toda e qualquer infração
penal, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a suspensão
condicional do processo será cabível quando à infração penal for cominada pena mínima igual
ou inferior a 1 (um) ano. Apesar de o art. 89, caput, da Lei n° 9.099/95, restringir o cabimento
da suspensão aos crimes com pena mínima cominada igual ou inferior a 1 (um) ano, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando para o crime for prevista,
alternativamente, pena de multa, que é menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, é cabível a suspensão condicional do processo. Portanto, ainda
que a pena mínima cominada para o delito seja superior a 1 (um) ano, será cabível a suspensão
condicional do processo quando a pena de multa estiver cominada de maneira alternativa (v.g.,
art. 7° da Lei n° 8.137/90, cuja pena é de detenção, de 2 a 5 anos, ou multa). 297
Em relação aos crimes de drogas submetidos ao procedimento especial da Lei n° 11.343/06,
desde que preenchidos os demais requisitos constantes do art. 89 da Lei n° 9.099/95 -acusado
não estar sendo processado ou não ter sido condenado por outro crime, assim como a presença
dos demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena -, afigura-se cabível,
em tese, a concessão da suspensão condicional do processo aos crimes de porte ou cultivo de
drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e§ 1°), induzimento ao uso (art. 33, § 2°), uso compartilhado (art. 33, § 3°), prescrição culposa (art. 38) e condução de embarcação ou aeronave
sob influência de droga (art. 39, caput), todos com pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano.
O momento procedimental correto para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo é imediatamente antes da designação da audiência una de instrução e
296

Na mesma linha: MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão. Op. cit. p. 291.
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STF, 2• Turma, HC 83.926/RJ, Rei. Min. Cezar Peluso, j. 07/08/2007, DJe 101 13/09/2007. O art. Sº da lei nº
8.137/90 foi revogado pela lei nº 12.529/11.
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julgamento, caso afastada a possibilidade de absolvição sumária do acusado. Em outras palavras. havendo o oferecimento da proposta de suspensão em conjunto com a denúncia, uma vez
recebida a peça acusatória, e afastada a possibilidade de absolvição sumária, deve o juiz ordenar
a citação do acusado.

À evidência, ao acusado é muito mais interessante ser absolvido sumariamente do que se sujeitar ao cumprimento de condições decorrentes da aceitação da proposta de suspensão condicional
do processo por um período de prova que pode variar de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Por isso, a negociação em torno da proposta de suspensão só pode ser levada adiante após ser descartada a possibilicade de absolvição sumária. Com efe_ro, é intuitivo que o acusado só deve aceitar a proposta de
suspensão condicional do processo se v~sualiza que sua conduta é típica, ilícita e culpável, e que não
está presente nenhuma causa extintiva ca punibilidade, ou seja, que não vai ser absolvido sumariamente. Assim, a fim de não se ver pro•:essado criminalmente, pode ter interesse na aceitação da
proposta de suspensão condicional do processo. Agora, se o acusado vislumbra a possibilidade de
ser absolvido sumariamente, é evidente que se deve deferir a ele a possibilidade de buscar a absolvição sumária do art. 397 do CPP antes de aceitar a proposta de suspensão condicional do processo.
Porranto, a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo só deve ocorrer
qua:J.do não for possível a absolvição sumária do agente. Nesse caso, se o juiz entender que não
se afigura possível a absolvição sumária, deve determinar a notificação do acusado para comparecer em juízo com o único objecivo de dizer, na presença de seu defensor, se aceita ou não a
proposta oferecida pelo órgão ministerial. Esta audiência a ser designada pelo magistrado para
fins de aceitação ou rejeição da proposr<. de suspensão condicional do p~ocesso não é a audiência
una de instrução e julgamento a que se refere o arr. 57 da Lei de Drogas. Afinal, é absolutamente
irracional intimar testemunhas e eventualmente peritos a comparecer a uma audiência, causando-lhes evidente incômodo e prejuízo financeiro, se já se sabe de antemão que seu deslocamento
à sede do juízo será inútil por conta de c.ma possível aceitação da proposta. Portanto, a audiência
una de instrução e julgamento do art. 57 da Lei n° 11.343/06 só deve ser designada na hipótese
de o acusado rejeitar a proposta de suspensão em audiência anteriormente realizada para fins
específicos de aceitação do benefício.

56.6. Afastamento cautelar do servidor público de suas funções.
Tratando-se de condutas tipificad..ls nos arts. 33, caput, e § 1°, e 34 a 37, a Lei de Drogas
permite que o juiz determine o afastamento cautelar do funcionário público de suas atividades
(arr. 56, § I 0 ). Por se tratar de medida cautelar, essa suspensão do exercício funcional está condicionada à presença do furnus comíssi delictí e do perículum libertatis, não podendo jamais ser
imposta como efeito automático do recebimento da denúncia.
Por função pública compreende-se roda atividade desempenhada com o objetivo de consecução de finalidades próprias do Estadc, por meio daquele que exerce cargo, emprego ou função
pública, nos termos do arr. 327 do Código Penal. Exercem função pública todos aqueles que
prestam serviços ao Estado e às pessoa~ jurídicas da Administração indireta, aí incluídos os agentes
políticos, os servidores públicos, assim como os particulares em colaboração com o Poder Público.
A medida cautelar do art. 56, § 1°, da Lei n° 11.343/06, somente poderá recair sobre o
agente que tiver se aproveitado de sua5 funções públicas para a prática dos crimes ali mencionados- arrs. 33, caput e§ 1°, e 34 a 37 da Lei de Drogas-, ou seja, deve haver um nexo entre
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a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente. 298 Como a Lei de Drogas
restringe a aplicação dessa medida cautelar aos crimes acima referidos, na hipótese de determinado funcionário público ser surpreendido em seu local de trabalho praticando o crime de porte
de drogas para consumo pessoal (art. 28), revela-se inviável o afastamento cautelar do servidor.
Sob a lógica do menor sacrifício do direito afetado, um dos desdobramentos do princípio
da proporcionalidade, na medida em que o art. 56, § 1°, da Lei n° 11.343/06, autoriza a suspensão do exercício da função pública, é perfeitamente possível que o juiz determine a suspensão de
apenas parte da atividade rotineiramente desenvolvida pelo funcionário público. Exemplificando, da mesma forma que o juiz pode determinar a suspensão da função pública de um Auditor
da Receita Federal investigado pela prática de tráfico de drogas em determinada unidade alfandegária, também pode determinar que este se limite a cumprir expediente interno.
O periculurn libcrtatú deve se basear em fundamentação que demonstre que a manutenção
do agente no exercício de tal função ou atividade servirá como esdmulo para a reiteração delituosa. Mas não é esta a única hipótese que autoriza sua decretação. Com efeito, esta medida também pode ser decretada para neutralizar outros riscos, desde que restritos àqueles indicados no
art. 282, I, do CPP: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Assim,
da mesma forma que a suspensão do exercício da função pode ser determinada para evitar novas
práticas delituosas, a medida também pode ser imposta para que o acusado não se utilize de suas
funções para destruir provas, pressionar testemunhas, intimidar vítimas, ou seja, para obstruir
a investigação de qualquer forma ou prejudicar a busca da verdade.
Nada diz a Lei acerca do recurso a ser utilizado contra a decretação dessa medida. No
entanto, como a Lei n" 12.403/11 passou a prever que a decretação dessas medidas cautelares
diversas da prisão serão concedidas em conjunto com a liberdade provisória, o instrumento
adequado será o recurso em sentido estrito, aplicando-se, extensivamente, o quanto disposto
no art. 581, inciso V, do CPP. De todo modo, como o art. 282, § 4°, do CPP, prevê que odescumprimento injustif1cado das cautelares diversas da prisão poderá dar ensejo, em último caso,
à decretação da prisão preventiva, não se pode descartar a possibilidade de utilização do writ
of habeas c01pus, já que, em última análise, há um risco potencial à liberdade de locomoção. 299
Quanto à suspensão do exercício da função pública, tem havido séria controvérsia acerca da
possibilidade de ser determinada a suspensão da remuneração do servidor.
De um lado, há quem entenda que a manutenção do pagamento do servidor suspenso de
suas funções criaria uma situação de desigualdade ou injustiça em comparação com o funcionário que teve que trabalhar durante todo o mês para perceber sua remuneração. A propósito, o
STJ já se pronunciou no seguinte sentido: "Não prestado o serviço pelo agente público, a consequência legal é a perda da remuneração do dia em que esteve ausente, salvo se houver motivo
justificado. E, por induvidoso, a ausência do agente público no serviço devido ao cumprimento
298

Em sentido diverso, Renato Marcão sustenta que a medida pode ser utilizada mesmo em se tratando de crime
que não tenha sido praticado no exercício das funções (Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de novembro de 2006: nova
Lei de Drogas. 6' ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 492).
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Em caso concreto referente ao afastamento cautelar de Desembargador com fundamento na LC 35/79 (art. 29), que
perdurou por cerca de 4 anos e 6 meses, o Supremo concluiu tratar-se de excesso de prazo gritante. Daí porque foi
deferida a ordem em habeas corpus para suspender os efeitos da decisão da Corte Especial do STJ no tocante ao afastamento do cargo, determinando-se, por consequência, o retorno do acusado à função de Desembargador Estadual
perante o TJ/PE: STF, 2' Turma, HC 90.617/PE, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 30/10/2007, DJe 4106/03/2008.
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de prisão preventiva não constitui motivação idônea a autorizar a manutenção do pagamento da
remuneração. Com efeito, não há falar, em hipóteses tais, em força maior. Isso porque, em boa
verdade, é o próprio agente público que, mediante sua conduta tida por criminosa, deflagra o
óbice ao cumprimento de sua parte na relação que mantém com a Administração Pública. Por
outras palavras, não há falar em imprevisibilidade e inevitabilidade, afastando, por isso mesmo,
um dos elementos essenciais ao reconhecimento da alegada força maior. A Lei n° 8.112/90, em
seu artigo 229, assegura à família do servidor ativo o auxílio-reclusão, à razão de dois terços da
remuneração, quando afastado por motivo de prisão preventiva. A pretensão, todavia, há de ser
deduzida pelos próprios beneficiários. Em caso de absolvição, o servidor terá direito à integralização da remuneração (artigo 229, parágrafo 1. 0 , da Lei n° 8.112/90)". 300
A nosso ver, tendo em coma o princípio da presunção de inocência, pensamos que esse afastamento coativo das funções não pode implicar em desconto ou suspensão do subsídio. Afinal,
o afastamento do funcionário não é volunrário, mas sim resultado da aplicação de uma medida
cautelar, valendo lembrar que, como efeito de uma possível condenação, poderá haver inclusive
a perda do cargo, tal qual previsto no art. 92, I, do CP. Analogicamente, pode-se milizar o
quanto disposto no art. 147, caput, da Lei n° 8.112/90, que prevê o afastamento camelar do funcionário público no processo administrativo disciplinar, porém sem prejuízo da remuneração.
Em Recurso extraordinário no qual se discmia a constitucionalidade de preceito de lei
estadual mineira que impunha a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de
suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional
(art. 2° da Lei n° 2.364/61, que deu nova redação à Lei n° 869/52), o Plenário do Supremo afirmou, por unanimidade, que o preceito implica flagrante violação aos princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5°, LVII, e art. 37, XV, respectivamente). Isso porque, a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido
processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de
devolução das diferenças, em caso de absolvição. 301
Superada essa análise quanto à impossibilidade de suspensão da remuneração, é bom lembrar
que, caso o indivíduo seja absolvido em primeira instância, deve o magistrado afastar a medida cautelar, retornando o servidor ao exercício normal de suas funções. E isso por força de uma interpretação
analógica com o disposto no art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP, que prevê que, na sentença
absolutória, o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas.
De outro lado, se o agente for condenado, prevê o art. 92, inciso I, alínea "a", do Código
Penal, que um dos efeitos da condenação é exatamente a perda de cargo, função pública ou
mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração
Pública, efeito este que só poderá incidir após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
300

STJ, 6' Turma, REsp 413.398/RS, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04/06/2002, DJ 19/12/2002 p. 484.

301

STF, Pleno, RE 482.006/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007, DJe 162 13/12/2007.
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Art. 57. Na audiência de instrução e íulgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a pálavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público
e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.
Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

57. AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
De modo semelhante ao que ocorre no procedimento comum, a Lei de Drogas também
concentra todos os atos da instrução processual em uma única audiência, na qual as partes deverão apresentar alegações orais, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Optou, assim, pela adoção
do princípio da oralidade, em razão do qual deve ser dada preponderância à palavra falada sobre
a escrita, sem que esta seja excluída.
Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição
das testemunhas, 302 será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público
e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.
Ao contrário do que ocorre no procedimemo comum, em que o interrogatório passou a
ser realizado ao final da instrução probatória com a reforma processual de 2008 (CPP, art. 400,
caput, com redação dada pela Lei n° 11.719/08), a Lei de Drogas ainda prevê o interrogatório
como primeiro ato da instrução processual, tal qual previsto em outros procedimentos especiais
(v.g., Lei n° 8.038/90, art. 7°; CPPM, art. 302 ele art. 404, caput; Lei no 8.666/93, art. 104).
A nosso juízo, se se trata de procedimento especial, que prevê o interrogatório como primeiro ato da instrução probatória, há de ser observado o quanto previsto na legislação especial,
cujas regras devem prevalecer sobre o disposto no art. 400 do CPP em razão do princípio da
especialidade. Afinal, se tais dispositivos legais preveem momento específico para a inquirição
do acusado - após o recebimento da peça acusatória - e, constatado não haver quanto a isso
lacuna ou omissão nessa lei especial, não há falar em aplicação do art. 400 do CPP, que prevê a
realização do interrogatório ao final da instrução processual. Segundo regra contida no art. 394,
§ 2°, do CPP, o procedimento comum será aplicado no julgamento de todos os crimes, salvo
disposições em contrário do próprio CPP ou de lei especial. Logo, se para o julgamento dos
delitos disciplinados na Lei 11.343/2006 há rito próprio (art. 57, da Lei 11.343/2006), no qual
o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento, é de se afastar o rito ordinário
(art. 400 do CPP) nesses casos, em razão da especialidade. Não se pode objetar que a realização
do interrogatório no começo da instrução probatória seja incompatível com a ampla defesa.
Afinal, pelo menos até a reforma processual de 2008, o interrogatório sempre foi realizado logo
302

Como o art. 202 do CPP preceitua que toda pessoa poderá ser testemunha, prevalece o entendimento de que
o crime de tráfico de drogas pode ser comprovado através do depoimento de policiais, sobretudo quando a
apreensão da droga ocorrer em local ermo, durante a madrugada, por exemplo. Isso, no entanto, não significa
dizer que o depoimento prestado por policiais seja dotado de valor absoluto. Na verdade, seu depoimento deve
ser valorado em consonância com o restante do conjunto probatório constante dos autos.
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após a citação do acusado, inclusive no âmbito do próprio procedimento comum, sendo que esta
localização topográfica jamais foi objeto de questionamentos. 303
Apesar de não haver precedentes especificamente relacionados à Lei de Drogas, o Supremo já se manifestou no sentido de que, a despeito do teor do art. 7° da Lei n° 8.038/90, o
interrogatório também deve ser realizado ao final da audiência una de instrução e julgamento
no procedimento originário dos Tribunais, desde que o mencionado ato processual ainda não
tenha sido realizado. Para a Suprema Corte, a nova redação do art. 400 do CPP deve suplantar
o estatuído no art. 7° da Lei 8.038/90, haja vista possibilitar ao réu o exercício de sua defesa
de modo mais eficaz. Aduziu-se que essa mudança concernente à designação do interrogatório
conferiria ao acusado a oportunidade para esclarecer divergências e incongruências que eventualmente pudessem surgir durante a fase de consolidação do conjunto probatório. Registrou-se,
tendo em conta a interpretação sistemática do Direito, que o fato de a Lei 8.038/90 ser norma
especial em relação ao CPP não afetaria a orientação adotada, porquanto inexistiria, na hipótese, incompatibilidade manifesta e insuperável entre ambas as leis. Ademais, assinalou-se que a
própria Lei 8.038/90 dispõe, em seu art. 9°, sobre a aplicação subsidiária do CPP. 304
Considerando a insegurança jurídica decorrente desse posicionamento do Supremo acerca
do momento procedimental correto para a realização do interrogatório, e tendo em conta a possibilidade de tal entendimento também ser estendido à Lei de Drogas, o ideal, pelo menos por
ora, é que o interrogatório cominue sendo feito logo no início da instrução processual, tal qual
disposto no art. 57 da Lei de Drogas, devendo o magistrado, por cautela, indagar ao acusado ao
final da instrução se tem interesse em ser reinterrogado. 305
Ao contrário do quanto previsto no procedimento comum ordinário (CPP, art. 403, § 3°),
que autoriza expressamente a substituição das alegações orais por memoriais diante da complexidade do caso ou do número de acusados, ou quando for determinada a realização de diligências, a Lei de Drogas silencia ~cerca do assunto. Sem embargo do silêncio da Lei n° 11.343/06,
entendem os Tribunais que não haverá nulidade caso as alegações orais sejam substituídas por
memoriais em virtude de mero acordo entre as partes. Afinal, por força do art. 565 do CPP,
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido. 306
303

No sentido de que, no procedimento especial da Lei de Drogas, o interrogatório deve continuar sendo feito
no começo da instrução probatória, e não nos termos do art. 400 do CPP: STJ, 5' Turma, HC 152.776/RS,
Rei. Min. Jorge Mussi, j. 08/11/2011, DJe 17/11/2011. E ainda: STJ, 5• Turma, HC 166.728/RS, Rei. Min. Jorge
Mussi, j. 06/09/2011, DJe 21/09/2011; STJ, 5' Turma, HC 180.033/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 16/02/2012,
DJe 29/02/2012; STJ, 5• Turma, HC 275.070/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 18/2/2014; STJ, 6' Turma, HC 245.752/
SP, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/2/2014. Também há precedentes da 2' Turma do Supremo no sentido
de que o rito previsto no art. 400 do CPP- com a redação conferida pela Lei 11.719/2008- não se aplica à Lei
de Drogas, de modo que o interrogatório do réu processado com base na Lei 11.343/2006 deve observar o
procedimento nela descrito (artigos 54 a 59): STF, 2' Turma, HC 121.953/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 10/06/2014.

304 STF, Pleno, AP 528 AgR/DF, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/03/2011, DJe 109 07/06/2011. Para a 5' Turma
do STJ, a previsão do interrogatório como último ato processual, nos termos do disposto no art. 400 do CPP,
com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, por ser mais benéfica à defesa, também deve ser aplicada às ações
penais originárias nos tribunais, afastada, assim, a regra específica prevista no art. 7º da Lei nº 8.038/1990:
STJ, 5' Turma, HC 205.364/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 06/12/2011, DJe 19/12/2011.
305

Com entendimento semelhante: NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. Vol. 1. p. 306.
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STJ, 6' Turma, HC 945/SP, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 23/06/1992, DJ 03/08/1992.
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57.1. Prazo para o encerramento da instrução probatória de processos com acusado preso.
Concluída a análise do procedimento especial da Lei de Drogas, importa analisar o prazo
para o encerramento da instrução probatória quando o acusado estiver preso, a ser utilizado
como parâmetro para possível reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar, o que,
em tese, autoriza o relaxamento do cárcere ad custodiam, sem prejuízo da continuidade do processo.307
Sem dúvida alguma, para fins de contagem desse prazo, o termo inicial deve ser a data
do início da prisão do agente, pouco importando se se trata de prisão em flagrante, preventiva
ou temporária, bem como se houve modificação da natureza da prisão (v.g., prisão temporaria
decretada na fase investigatória, sendo convertida em preventiva na fase judicial, ou prisão em
flagrante convertida em preventiva nos termos do art. 310, 11, do CPP). Vejamos, então, cada
um desses prazos, separadamente:
1) Inquérito Policial: 30 (trinta) dias (Lei n° 11.343/06, art. 51, caput). De acordo com o
art. 51, parágrafo único, da Lei de Drogas, este prazo pode ser duplicado mediante autoriza:;:ão
judicial, chegando, pois, a 60 (sessenta) dias;
2) Oferecimento da peça acusatória: 10 (dez) dias (Lei n° 11.343/06, art. 54, caput);
3) Defesa preliminar: lO (dez) dias (Lei n° 11.343/06, art. 55, caput). Caso a defesa preliminar não seja apresentada no prazo legal, deve o juiz nomear defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos, hipótese em que deverão ser acrescidos mais 10 (dez) dias (Lei n°
11.343/06, art. 55, § 3°);
4) Eventual vista ao Ministério Público, caso a defesa tenha juntado documentos dos
quais a acusação não tinha ciência: após a apresentação da defesa preliminar, pode surgir a
necessidade de se ouvir a acusação acerca de fatos e provas novas, em fiel observância ao princípio do contraditório, hipótese em que deve ser acrescido ao cômputo do prazo o interstício de 5
(cinco) dias, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 409 do CPP;
5) Possível realização de diligências determinadas ex officio pelo juiz: se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso,
realização de diligências, exames e perícias (Lei no 11.343/06, art. 55, § 5°);
6) Recebimento da peça acusatória e decisão fundamentada rejeitando eventual pedido de absolvição sumária: 5 dias (Lei no 11.343/06, art. 55, § 4°). No cômputo do prazo
para o encerramento do processo, parte da doutrina não tem levado em consideração eventual
prazo para o recebimento da peça acusatória c para rejeição de pedido de absolvição sumári.a. 308
Com a devida vênia, pensamos que tais prazos não podem ser desprezados nâ contagem do
prazo, sobretudo por estarmos diante de importames decisões jurisdicionais, que demand<:.m a
concessão de lapso temporal ao magistrado para que, de maneira fundamentada, possa analisar o recebimento (ou a rejeição) da peça acusatória, bem como eventual pedido de absolvição
307

De modo semelhante ao que se dava com a antiga construção pretoriana da contagem do prazo de 81 (oitenta
e um) dias para o antigo procedimento comum ordinári~ dos crimes punidos com reclusão, não levaremos em
consideração, para esse cômputo, os prazos relativos à movimentação cartorária.

308

É a posição de Aury Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró. Direito ao processo penal no prazo razoável. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Editora lumen Juris, 2009. p. 146.
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sumária. Negar a concessão de prazo ao magistrado para proferir tais decisões é querer equipará-las a meros despachos de movimentação cartorária, quiçá feitos pelos próprios funcionários
do cartório, com o que, evidentemente, não se pode concordar. Aliás, a própria Lei de Drogas
tem dispositivo expresso acerca da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que o magistrado
possa analisar a defesa preliminar, deliberando acerca do recebimento (ou rejeição) da peça
acusatória. Com efeito, consoante disposto no art. 55, § 4°, apresentada a defesa, o juiz decidirá
em 5 (cinco) dias;
6) Audiência una de instrução e julgamento: deve ser realizada dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para
atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias (Lei n° 11.343/06,
art. 56, § 2°);
7) Sentença: em regra, deve ser proferida em audiência, porém a Lei de Drogas permite
que o magistrado o faça em 10 (dez) dias (Lei n° 11.343/06, art. 58, caput}. Todavia, esse prazo
de 10 (dez) dias para proferir sentença pode ser duplicado, chegando a 20 (vinte) dias, desde que
o juiz declare justo motivo (CPP, art. 800, § 3").
Como se percebe pela somatória dos prazos acima discriminados, o prazo mínimo para o
encerramento do processo é de 85 (oitenta e cinco) dias, caso não tenha sido necessária a oitiva
do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar, nem tampouco tenham sido
determinadas diligências ex ojficio antes do recebimento da peça acusatória, sendo a sentença
proferida em audiência. Porém, a depender das peculiaridades do caso concreto, esse prazo pode
chegar a 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. Basta pensar na seguinte hipótese: prazo de conclusão do inquérito prorrogado para 60 (sessenta) dias; some-se a isso o prazo para o oferecimento
da denúncia (+ 10 dias); suponha-se que, notificado para apresentar a defesa preliminar (+ 10
dias), o acusado não tenha constituído defensor, hipótese em que o juiz será obrigado a nomear
advogado dativo para oferecê-la (+ 10 dias); apresentada a defesa preliminar com documentos
dos quais a acusação não tinha ciência, o Ministério Público deve ter vista dos autos (+ 5 dias);
possível realização de diligências ex ojficio pelo juiz (+ 10 dias); recebimento da peça acusatória e
decisão fundamentada rejeitando eventual pedido de absolvição sumária (+ 5 dias); determinada
a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, a audiência será realizada em 90
(noventa) dias; presente justo motivo, o prazo de 10 (dez) dias para o juiz proferir a sentença
pode ser duplicado, perfazendo, assim, um total de 220 (duzentos e vinte) dias.
Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez)
dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.
§ 12 Revogado pela Lei n2 12.961, de 2014.
§ 22 Revogado pela Lei n2 12.961, de 2014.
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58. SENTENÇA.
Apresentadas as alegações orais pelas partes, o juiz deverá proferir sentença de imediato,
ou o fará em 10 (dez) dias. Neste caso, como a sentença não será proferida na própria audiência,
é importante lembrar que, por força da introdução do princípio da identidade física do juiz
(CPP, art. 399, § 2°), também aplicável ao procedimento especial da Lei de Drogas por força do
art. 394, § 5°, do CPP, cabe ao magistrado que chamou os autos à conclusão proferir a sentença,
879

Art. 59

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

o que não acontecia antes da Lei n° 11.719/08, onde havia uma desvinculação absoluta entre a
colheita da prova e a figura do julgador. 309
Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1~, e 34 a 37 desta lei, o réu não poderá
apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido
na sentença condenatória.

59. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA APELAR.
De acordo com o art. 59 da Lei de Drogas, nos crimes previstos nos arts. 33, caput, e
§ I 0 , 34, 35, 36 e 37, o acusado não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e de
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. O dispositivo é absolutamente
semelhante ao revogado art. 594 do CPP ("O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão,
ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto")
Durante anos, o recolhimento à prisão figurou no CPP e na legislação especial como condição de admissibilidade recursal. Desde o advemo da Constituição Federal, este draconiano
fato impeditivo do conhecimento de um recurso já era questionado por boa parte da doutrina,
sob o argumento de que o direito ao duplo grau de jurisdição não podia ser tolhido em virtude
do não recolhimento do acusado à prisão. Não obstante a posição doutrinária, tal requisito era
tido como válido pelos Tribunais Superiores, como se depreende da própria súmula n° 9 do STJ:
"A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção
de inocência".
Ocorre que, em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca do assunto, pondo um fim à vinculação do conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Entendeu a Suprema Corte que haveria um conflito entre a garantia
ao duplo grau de jurisdição, expressamente prevista no art. 8°, § 2°, "h", do Pacto de São José
da Costa Rica, incorporado ao ordenamento por força do art. 5°, § 2°, da CF, e a exigência de
o condenado recolher-se ao cárcere para que a apelação fosse processada. 310
Do referido julgado podem ser extraídas duas importantes conclusões: a) o direito de apelação pode ser exercido no âmbito criminal, independentemente do recolhimento do acusado à
prisão, pouco importando também se ele é primário ou não, portador de bons antecedentes ou
não; b) nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do acusado, fazendo-o de maneira fundamentada à luz dos pressupostos dos arts. 282, I, 312 e 313 do
CPP, desde que revelada a ineficácia ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Consolidando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 88.420, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou em 23 de abril de 2008 o
309

Para os Tribunais, o juiz que fica vinculado ao julgamento do feito é aquele que finaliza a audiência. Nesse sentido: STJ, s• Turma, HC 163.425/RO, Rei. Min. Felix Fischer, j. 27/05/2010, DJe 06/09/2010.

310

STF, 1• Turma, HC 88.420/PR, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2007, DJe 32 06/06/2007. Mesmo antes
da decisão proferida no HC 88.420, o Supremo Tribunal Federal já caminhava no sentido de declarar inválido
(total ou parcialmente) o art. 9º da revogada Lei nº 9.034/95, quando a reclamação 2.391 perdeu seu objeto.
Na mesma linha, porém pelo Tribunal Pleno do Supremo: HC 90.279/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 26/03/2009,
DJe 157 20/08/2009.
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enunciado da súmula n° 347, segundo o qual o conhecimento de recurso de apelação do réu independe
de sua prisão. Por consequência, deixou de ter qualquer validade a súmula n° 09 do ST].
Essa discussão ganhou reforço a partir do novo entendimento da Suprema Corte acerca do
status normativo de tratados internaci:mai~: de direitos humanos. A partir do momento em que
o Supremo passou a considerá-los dotados de status normativo supralegal (RE 466.343), temos
que resulta inaplicável a legislação infracc·nstitucional com eles conflitantes, seja ela anterior
ou posterior ao ato de ratificação. Se é este o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca do status normativo do Pacto de Sãc José da Costa Rica, que expressamente assegura aos
acusados o direito ao duplo grau de jLrisdj.ção (Dec. 678/92, art. 8°, § 2°, "h"), forçoso é concluir que o art. 59 da Lei de Drogas d~ixou de ter validade no ordenamento pátrio.
Diante dessa mudança de entendime.<to jurisprudencial, passou a constar expressamente
do Código de Processo Penal que, por ocasião da sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do con.~ecimento da apelação que vier a ser interposta" (CPP,
art. 387, § 1°, renumerado pela Lei nc 12.736/12).
Certamente, haverá quem diga que o art. 59 da Lei de Drogas não foi revogado tacitamente
pela nova sistemática adorada pelas Leis IL719/08 e 12.403/11, sob o argumento de que, por
se tratar de lei especial, devia prevalecer a regra lex specialis derrogat legi generalis, com o que
não podemos concordar. De fato, como adverte Badaró, quando uma lei especial excepciona
uma regra geral, o faz diante da inadJ.ptabilidade daquela disciplina comum para as peculiaridades dos casos regidos pela lei especal. Obviamente, no caso de uma verdadeira revolução na
disciplina da lei geral, que passa a seguir um sistema completamente novo, não se pode, pura e
simplesmente, negar aplicação à nova lei geral, ou melhor, ao novo sistema global às situações
disciplinadas pela lei especial. Isso porque desaparece, em tal caso, a justificativa de adoção do
fator de diferenciação. 311
Hoje, portanto, independentemente do recolhimento à prisão, ou até mesmo de eventual
fuga durante a tramitação do recurso, o acusado terá assegurado o direito ao duplo grau de
jurisdição. O recolhimento do condenado à prisão não pode ser exigido como requisito para o
coniecimento do recurso de apelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos
direitos de ampla defesa e à igualdade entre as partes no processo. 312
CAPfTULO IV
DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO

Art. 60. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministér)o Público ou mediante representação
da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes,
~oderá decretar, no curso do inqué·ito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos
crimes previstos nesta lei, ou que :onstituam proveito auferido com sua prática, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código
de Processo Penal.
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BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativos- comentários à
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312

STF, Pleno, RHC 83.810/RJ, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe 200 22/10/2009.

881

Art. 61

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

§ 1! Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o, uiz facultará ao acusado que,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de pro·,as acerca da origem lícita do
produto, bem ou valor objeto da decisão.
§ 2! Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação.
§ 3! Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado,
podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.
§ 4! A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo
juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse público ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorização do juízo
competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão ser
utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido, na atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e
ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.
Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de
certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha deferido o
uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos ,anteriores, até o trânsito em
julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outro; meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos
crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de
polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.
§ 1! Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados neste
artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o
objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
§ 2! Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária que presidir o
inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3! Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter cautelar, a conversão
do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos
após a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4! Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem
colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou
militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas
atividades.
§ S! Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4! deste artigo, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre' :JUem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 6! Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos
autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
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§ 7! Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a
presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e
risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, cientificará a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o interessado, este, se for
o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ g! Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por
sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ g! Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até o final
da ação penal respectiva, quando será transferida ao Funad, juntamente com os valores de que
trata o § 3! deste artigo.
§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no
curso do procedimento previsto neste artigo.
§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 4! deste artigo, recaindo a autorização sobre
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente
órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em
favor da autoridade de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão
que decretar o seu perdimento em favor da União.

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem
ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.
§ 1! Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem
objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos
diretamente ao Funad.
§ 2! Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar,
cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.
§ 3! A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao
estabelecido no§ 2! deste artigo.
§ 4! Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados
perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade
ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Art. 64. A União, por intermédio da Senad. poderá firmar convênio com os Estados, com o
Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a
atenção e a reinserção social de usuários ou depe'ndentes e a atuação na repressão à produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão
das drogas.

60. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NA LEI DE DROGAS.
No Capítulo IV do Título IV da Lei de Drogas, que abrange os arts. 60, 61, 62, 63 e 64, o
legislador trata da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Grosso modo, cuida
o legislador da apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis
ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos na Lei de Drogas, ou que constituam
proveito auferido com sua prática. Todas essas medidas assecuratórias foram objeto de estudo
no Capítulo referente à Lei de Lavagem de Capitais (art. 4°). Destarte, a fim de evitar repetições
desnecessárias, remetemos o leitor ao referido tópico.
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' TITULO V
DA CÓOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65. De conformidade com os princípios da não-intervenção em assuntos internos, da
igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos
nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo
brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e,
quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:
I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e
dependentes de drogas;
11 -intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos,
em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;
111- intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e
seus precursores químicos.

61. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.
Ao tratar da cooperação internacional em Título autônomo da Lei de Drogas, o legislador
demonstra a importância do tema para a repressão ao tráfico de drogas. Observado o espírito
das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados
à questão das drogas de que o Brasil é parte, esta cooperação internacional visa à colaboração
com outros países por meio do intercâmbio de informações sobre programas voltados para
atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas, assim como o intercâmbio de inteligência policial sobre a produção e tráfico
de drogas e outros delitos conexos, tais como o tráfico de armas, a lavagem de capitais e o desvio
de precursores químicos.
TITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1! desta Lei, até que seja atualizada a
terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n2 344, de 12 de
maio de 1998.

62. LISTAS DE DROGAS.
Enquanto não houver a atualização da terminologia da lista mencionada no art. I 0 , parágrafo único, da Lei n° 11.343/06, a norma de transição do art. 66 dispõe que se denominam
drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da
Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998. Como se percebe, a fim de se evitar qualquer
objeção no sentido de que teria havido abolitio criminis, vez que não consta do ordenamento
jurídico qualquer lei ou portaria que especifique as drogas proibidas no ordenamento jurídico- a
Portaria SVS/MS n° 344 ainda faz uso da expressão substância entorpecente-, o art. 66 dispõe
que o conceito de drogas deve ser extraído da referida Portaria.
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O conceito de drogas deve ser extraído, portanto, da presença de dois requisitos: 1) substância ou produto capaz de causar dependência (Lei n° 11.343/06, art. 1°, parágrafo único); 2) esta
substância deve ser rotulada com:) droga por listas periodicamente atualizadas pelo Poder Executivo da União- atualmente, esras substâncias estão previstas na Portaria SVS/MS 344/1998.
Por conseguinte, por mais que determinada substância tenha o condão de causar dependência
física ou psíquica, se não for etic_uetada como droga por tais listas, não poderá ser objeto dos
tipos penais previstos na Lei n° 11.343/06.
A simples verificação de que determinada substância encontra-se elencada na Portaria SVS/
MS n° 344/98 é suficiente para a s.ta caracterização como droga, sendo prescindível a realização de
exame pericial para a constatação de que, efetivamente, causa dependência. Com a mera previsão
da substância no complemento da norma penal em branco, afasta-se a necessidade, e até mesmo a
possibilidade de, a partir da reab:.açáo de exame pericial, aduzir-se se a substância possui ou não
capacidade de causar dependência. Esse dado é aferido pela simples inclusão de qualquer substância na destacada lista. Essa interpretação é obrida pela interpretação literal do art. 1°, parágrafo
único, da Lei n° 11.343/2006, onde se lê que "Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as
substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados
em listas atualizadas periodicamerte pelo Poder Executivo da União". Aliás, ao tratar do laudo de
constatação (art. 50, § 1°) e do h..udo definitivo (art. 58, § 1°), a própria Lei de Drogas refere-se
apenas à natureza e à quantidade da substância apreendida, é dizer, à própria materialidade do
deliro, não fazendo menção à necessidade de demonstração da capacidade da substância de causar
dependência, porquanto essa indagação é satisfatoriamente respondida com a constatação de que
a substância apreendida encontra-se prevista no complemento da norma penal em branco. 313
Conquanto a Portaria SVS/MS n° 344 tenha sido criada com o objetivo de regular o uso de
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, subsidiando o controle exercido sobre a produção e comercialização
de medicamentos, as normas pepais em branco relativas aos crimes previstos na Lei n° 11.343/06 são
complementadas com base no rol de substâncias listadas no anexo I da referida Portaria.
O anexo I da Portaria SVS/MS n° 344 contempla 18 (dezoito) listas de classificação das
substâncias, nos seguintes termos: 1) Al: lista das substâncias entorpecentes (sujeitas a notificação de receita "/'1.'); 2) A2: lista das substâncias entorpecentes de uso permitido somente em
concentrações especiais (sujeitas à notificação de Receita "A"); 3) A3: lista das substâncias psicotrópicas (sujeitas à notificação de Receita "1'1.'); 4) B1: lista das substâncias psicotrópicas (sujeitas
à notificação de Receita "B"); 5) B2: lista das substâncias psicotrópicas anorexígenas (sujeitas à
notificação de receita "B2"); 6) C 1: lista das outras substâncias sujeitas a controle especial (sujeitas a Receita de Controle Espec ai em duas vias); 7) C2: lista de substâncias retinoicas (s~jeitas
à notificação de receita especial); 8) C3: lista de substâncias imunossupressoras (sujeitas a notificação de receita especial); 9) C4: lisra das substâncias antirretrovirais (sujeitas a receituário do
programa da DST/AIDS ou sujeitas a receita de controle especial em duas vias); 10) C5: lista das
substâncias anabolizantes (sujei:as a receita de controle especial em duas vias); 11) D1: lista de
substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicos .(sujeitas a receita médica sem retenção); 12) 02: lista de insumos químicos utilizados para a fabricação e síntese de entorpecentes
e/ou psicotrópicos (sujeitos a controle do Ministério da Justiça); 13) E: lista de plantas proscritas
313
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que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psi:ocrópicas; 14) F: lista das substâncias de
uso proscrito no Brasil; 15) FI: substâncias entorpecentes; 16) F2: substâncias psicotrópicas; 17)
F3: substâncias precursoras; 18) F4: outras substâncias.

À primeira vista, como o art. 66 faz referência as mbstâncias entorpecentes, psicotrópicas,
precursoras e outras sob controle especial da Portaria SVSIMS 11° 34411998, poder-se-ia pensar que
toda e qualquer substância do Anexo I da referida Portaria seria considerada droga, o que não
é verdade. De fato, como vimos anteriormente, pelo fato de tal norma regulamentar o controle
especial exercido pelo Ministério da Saúde e pela Agência ""!acionai de Vigilância Sanitária sobre
a circulação de certas substâncias, há de se tomar extre:no cuidado com a sua interpretação para
fins de tipificação dos crimes de drogas, porque nem tocas as substâncias aí elencadas podem
ser consideradas drogas, porquanto incapazes de causar dependência, condição sine qua non para
que determinada substância possa ser considerada drc>ga, como expressameme exige o art. 1°,
parágrafo único, da Lei n° 11.343/06.
Para fins penais, é evideme que as substâncias espec_ficadas na Lista F e suas sublistas (Fl
a F4) devem ser tidas como espécies de drogas, já que enu:neram substâncias entorpecentes, psicotrópicas e outras, todas de uso proscrito no território nacional, como, por exemplo, a cocaína
e o THC (Tetraidrocanabinol).
Raciocínio semelhante deve ser feito em relação à.s substâncias elencadas nas listas AI, A2,
A3, Bl, B2, C! e D1, já que também são espécies de substâncias entorpecentes, psicotrópicas,
precursoras e outras sujeitas a controle especial capaze> de causar dependência (v.g., ópio). Neste
caso, todavia, diversamemc da lista F, há autorização regulamentar para seu uso controlado.
Logo, é perfeitamente possível a concessão de autorização para o uso de substâncias como a
morfina, por exemplo, constante da lista Al. Isso signific:1 dizer que, nessa hipótese, não haverá
crime de drogas, porquanto ausente o elemento normltivo inerente aos crimes previstos na Lei
n° 11.343/06 - sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
As substâncias enumeradas pela lista D2 (v.g., acetcona, éter etílico), que versa sobre insumos químicos utilizados para a fabricação e símese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, não
podem ser tratadas como droga. No entanto, esta lis~a continua sendo importante para a Lei
n° 11.343/06, notadamente para fins de tipificação do crime do art. 33, § 1°, que versa sobre o
crime de tráfico de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.
Também não são consideradas drogas os itens constan~es da Lista E (v.g., cannabis sativum), que
versa sobre plantas proscritas que podem originar sub:;tâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas,
salvo, evidentemente, nas hipóteses em é1ue a própria plama já trouxer em si a substância entorpecente, hipótese em que a incriminação deve se dar com base na lista em que esta substância
estiver elencada. De todo modo, esta Lista E é de fundamental importância para a tipificação·
do crime equiparado ao tráfico do art. 33, § I", li, q'Je ·•ersa sobre o cultivo de plantas que se
constituam em matéria-prima para a preparação de drops.
Noutro giro, especificamente quanto às listas C2 (substâncias retinoicas), C3 (imunossupressoras), C4 (antirretrovirais) e c5 (anabolizante>), por mais que tais substâncias não sejam elencadas como entorpecentes, psicotrópicas e precursoras, não se pode negar que estão
submetidas a controle especial, o que, em tese, poderia nos levar à conclusão de que eventual
comercialização dessas substâncias poderia caracterizar o crime de tráfico de drogas, já que a
norma de transição do art. 66 também faz referência a o:ttras substâncias sob controle especial da
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Portaria SVS/MS 344. No entanto, como observa a doutrina, 314 diante da dúvida da própria
comunidade médico-científica quanto à capacidade de tais substâncias causarem dependência,
o ideal é concluir que eventual conduta de tráfico das substâncias previstas nas listas C2, C3,
C4 e C5 caracteriza o crime previsto no art. 273, § 1°-B, desde que praticada em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Basta pensar, a título de exemplo, nas substâncias
constantes da Lista C4, que versa sobre antirretrovi'rais que devem ser controladas, mas que não
necessariamente causam dependência. 315
Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei n2 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em
favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas
contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema
previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

63. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNAD.
A Lei n° 7.560/86 foi responsável pela criação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB). Posteriormente, em virtude do advento da Medida
Provisória n° 2.216-37/2001, sua nomenclatura foi alterada para Fundo Nacional Antidrogas
(FUNAD). Para além de dotações específicas e recursos oriundos de doações, são revertidos
para o FUNAD os valores perdidos em favor da União em virtude dos crimes previstos na Lei
n° 11.343/06. Nesse sentido, basta atentar para o quanto disposto no art. 29, parágrafo único,
que prevê que os valores decorrentes da multa coercitiva prevista para a hipótese de descumprimento injustificado das penas impostas ao usuário de drogas serão creditados à conta do Fundo
Nacional Antidrogas. Na mesma linha, consoante disposto no art. 63, § 1°, os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados na Lei de Drogas e que não forem objeto de tutela
cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao
FUNAD.
Para que os Estados e o Distrito Federal possam receber recursos oriundos do FUNAD, o
art. 67 estabelece dois requisitos: adesão e respeito às diretrizes básicas dos convênios firmados;
fornecimento pelas respectivas polícias judiciárias de dados necessários à atualização do sistema
de informações do Poder Executivo, disposto no art. 17 da Lei n° 11.343/06.
Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais
e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de
drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não
autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

64. ESTÍMULOS DIVERSOS A PARTICULARES.
A prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes, assim como a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas,
objetivos da Lei de Drogas, não podem ser atingidos sem a colaboração de particulares. Com
314

Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit. p. 27.
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No sentido de que o depósito de anabolizante para venda tipifica o crime do art. 273, § 12-B, incisos I, li, 111 e V,
do CP: STJ, 5~ Turma, RHC 23.416/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 23/11/2010, DJe 13/12/2010.
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efeito, sobretudo nas hipóteses de reinserção social de usuários e dependentes, a colaboração da
sociedade é de fundamental importância para que o Estado possa lograr êxito na consecução de
tais objetivos. Daí o motivo pelo qual o art. 68 prevê expressamente que a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros para pessoas físicas
e jurídicas que colaborarem na consecução desses objetivos. Como a Lei não estabelece qualquer restrição, tais incentivos, não necessariamente de natureza fiscal, poderão ser concedidos
a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sem que seja necessário o implemento de qualquer
requisito específico, como, por exemplo, tratar-se de organização da sociedade civil de interesse
público.
Art. 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I -determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;
11 -ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao
recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

111- dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.
§ 1! Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos referidos no inciso
11 do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área
de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser
arrematado.
§ 2! Ressalvada a hipótese de que trata o§ 3! deste artigo, o produto não arrematado será, ato
contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos Consélhos Estaduais
sobre Drogas e do Ministério Público.
§ 3! Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições
de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as
destinará à rede pública de saúde.

65. FALÊNCIA OU LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ESTABELECIMENTOS COM DROGAS.
Por ocasião da análise dos arts. 2° e 31 da Lei de Drogas, vimos que, em certas situações,
é possível a concessão de amorização legal ou regulamentar para a produção, venda, aquisição,
consumo, prescrição ou fornecimento de drogas para fins medicinais ou científicos, atividades
estas geralmente desenvolvidas por estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino ou
congêneres.
Na hipótese de dissolução dessas empresas ou estabelecimentos por força de eventual falência ou liquidação extrajudicial, há necessidade de previsão legal do procedimento a ser adotado
em relação à destinação das drogas ali armazenadas. Daí a importância do art. 69 da Lei de
Drogas. Para além da !aeração imediata das instalações desses estabelecimentos, o dispositivo
sob comento também determina que a autoridade sanitária deve adotar medidas necessárias ao
recebimento e guarda das drogas arrecadadas. Na hipótese de venda das drogas arrecadadas, só
poderão participar da licitação pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou
de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.
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As substâncias que não forem objeto de alienação serão destinadas à rede pública de saúde, na
hipótese de se tratar de especialidade farmacêutica em condições de emprego terapêutico. Caso
contrário, a droga não arrematada devcrá ser destruída pela autoridade sanitária, na presença
dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público.
Como deixa entrever o art. 69, caput, tais providências deverão ser determinadas pelo juízo
perante o qual tramita a falência, e não ::>elas varas especializadas para o processo e julgamento
do tráfico de drogas.
Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da com:JEOtência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticade>s nos Municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva.

66. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E CRIMES COMETIDOS A BORDO DE NAVIOS OU
AERONAVES.
Pelo menos em regra, o crime de tráfico de drogas deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, mesmo que caracterizaco o rráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o
Distrito Federal.
Isso, no entanto, não significa dizcr que o tráfico doméstico de drogas não possa ser investigado pela Polícia Federal. Diante do interesse nacional no combate uniforme a essa espécie
de crime em todo o território nacional, é a própria Constituição Federal que dispõe em seu
art. 144, § 1°, II, que a Polícia Federal também se destina a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabanc.o e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de
outros órgãos públicas nas respectivas ireas de competência. Logo, o simples fato de a Polícia
Federal ser dotada de atribuições investigatórias para o tráfico de drogas não implica, obrigatoriamente, no reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento
do referido delito. Em síntese, não se pode acreditar que o simples fato de um crime ser investigado pela Polícia Federal seja motivo, de per si, para atrair a competência da Justiça Federal.
Evidentemente, se presente uma das hipóteses dos incisos V e IX do art. 109 da Constituição Federal, ou se um crime de tráfico doméstico de drogas for cometido em conexão e/ou continência com um crime da competênca da Justiça Federal, há de ser reconhecida a competência
desta Justiça para o processo e julgamen~o do feito. Afinal, consoante disposto na súmula n° 122
do STJ, "compete à Justiça Federal o Frocesso e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo
Penal". 316
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Reconhecendo a competência da Justiça Federal nos termos da Súmula n2 122 do STJ para o processo e julgamento de tráfico internacional de drog<s e de associação para esse fim, haja vista a presença da chamada
conexão intersubjetiva por concurso: s-J, 6ª Turma, HC 169.989/RS, Rei. Mfh. Og Fernandes, j. 28/02/2012,
DJe 21/03/2012. Noutro giro, não evidenciada a conexão entre os crimes de tráfico doméstico de drogas e um
crime da competência da Justiça Federal, como, por exemplo, o delito de moeda falsa, à Justiça Federal caberá
o julgamento apenas do crime defa/sum, a::1 passo que o tráfico deverá ser julgado pela Justiça Estadual, pouco
importando o fato de ambos os delitos terem sido descobertos na mesma circunstância temporal. Nesse sentido: STJ, 3• Seção, CC 116.527/BA, Rei. Mir.. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/04/2012, DJe 07/05/2012.
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Consoante disposto no art. 109, V, da Constituição Federac, compete à Justiça Federal o
processo e julgamento de crimes pre7Jistos em tratado ou con7Jençáo internacional, quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou de7Jesse ter ocorrido no estrotngeiro, ou reciprocamente. Da
leitura do inciso V do art. 109, conclui-se que o simples fato de o C.elito estar previsto em tratado
ou convenção internacional assinado pelo Brasil, com a devida ratificação por meio de decreto
legislativo do Congresso Nacional e decreto do Presidente da República signatário (v.g., crimes
de guarda de moeda f.--tlsa, contra as populações indígenas, de tráfico de mulheres, de envio ilegal e tráfico de menores, de tortura, de pornografia infantil e pedofilia e corrupção ativa e tráfico
de influência nas transações comerciais internacionais), não enseia, por si só, a competência da
Justiça Federal. Para além disso, é imprescindível que se trate de delito à distância, ou seja, que
a infração se revista do caráter de internacionalidade, com o início da sua execução no país, e o
resultado ocorrendo ou devendo ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.
No caso do tráfico internacional de drogas, estão presentes as duas condições necessárias
para a fixação da competência da Justiça Federal. A Convenção das Nações Unidas contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas conduída em Viena em 20 de dezembro de 1988 foi incorporada ao ordenamento jurídico nacio_1al pelo Decreto n° 154/1991.
Cuidando-se de crime previsto em tratado ou convenção internacional, presente a internacionalidade territorial do resultado relativamente à condma delituosa, o crime de tráfico internacional
de drogas deve ser processado e julgado pela Justiça Federal. Não por outro motivo, ainda sob a
égide da Constituição anterior, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 522, nos seguintes
termos: "Salvo ocorrência de tdfico para o exterior, compete à Justiça dos Estados o processo e
julgamento dos crimes relativos a entorpecentcs."\17
Em fiel observância ao art. 109, inciso V, da Constituição Federal, o art. 70, caput, da Lei
n° 11.343/06, dispõe que o processo c o julgamento dos crimes p~evistos nos arts. 33 a 37 da Lei
de drogas (tráfico de drogas, tráfico de maquin:írios, associação para o tráfico, associação para
financiamento de tráfico, financiamento de rrM1co e colaboração como informante do tráfico),
se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da J usti ;:a Federal.
Tem-se aí tratamento diverso da lei anterior, que exigia a traficância internacional, hipótese
na qual era necessária a comprovação do envolvimento de agentes de mais de um país. De acordo com a nova Lei de Drogas, essa transnacionalidade deve ser compreendida como a violação à
soberania de dois países, caracterizada pela circunstância objetiva de estender-se o fato- na sua
prática ou em função dos resultados reais ou pretendidos - a mais de um país, independentemente da cooperação de agentes situados em territórios nacionais diversos.
Em que pese o teor do art. 70 da Lei n" 11.343/06, rcferind::>-se a esse requisito da transnacionalidade, acreditamos que a competência da Justiça Federal c.eva ser estabelecida pela Constituição Federal, e não pela Lei n° 11.343/06. Logo, para que o crime de tráfico de drogas seja
processado e julgado pela Justiça Federal, basta a satisfação dos dois pressupostos constantes do
art. 109, V, da Constituição Federal: a) previsão criminal em tratado ou convenção internacional; b) internacionalidade territorial do resultado relativamente à conduta delituosa.
317
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Com conteúdo semelhante, eis o teor da Súmula n' 54 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Compete à
Justiça Estadual de primeira instância processar e julgar crimes de tráfico internacional, quando praticado o
delito em comarca que não seja sede de Vara do Juizo Federal".
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O crime de tráfico internacional de drogas pressupõe o intuito de transferência da droga envolvendo mais de um país, dispensando, para sua caracterização, a efetiva ocorrência do
resultado. Essa transnacionalidade não está circunscrita às condutas de importar e exportar,
aplicando-se também às demais condutas, tais como transportar, trazer consigo, etc. Portanto,
responde pelo delito de tráfico internacional de drogas perante a Justiça Federal o agente que,
oriundo da Argentina, for flagrado no aeroporto do Galeão, durante procedimento de embarque
em voo internacional para a Espanha, transportando cápsulas de cocaína em seu estômago. 318
A própria Lei de drogas, em seu art. 40, inciso I, aponta circunstâncias indiciárias que
devem ser observadas para a caracterização do ilícito transnacional, tais como a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato delituoso.
Não se pode acreditar que o simples fato de a cocaína ter sido provavelmente adquirida
na Bolívia atraia a competência da Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a
apreensão da droga no país configuraria tráficD internacional, eis que o Brasil não produz tal
entorpecente. 319
Na mesma linha, a prisão de determinada pessoa em localidade próxima à fronteira do
Brasil com outro país ou o fato de a droga ter sido adquirida de um estrangeiro não autorizam
concluir, prima focie, pela internacional idade do tráfico. Antes, é necessário identificar se os
agentes estão envolvidos com atos de importação e transporte transnacional ou se seriam meros
revendedores que já teriam adquirido a droga na cidade brasileira. 320
Para que possa falar em tráfico internacional de drogas, é indispensável que a droga apreendida no Brasil também seja considerada ilícita no país de origem (ou de destino). Do contrário,
ter-se-á mero tráfico interno, de competência da Justiça Estadual. Daí o motivo pelo qual decidiu o STJ que a importação de cloreto de etila (vulgarmente conhecido como "lança-perfume")
da Argentina não é crime de competência da Justiça Federal, pois lá não há a proibição de uso
dessa substância. 321
Mas e se esse tráfico internacional de drogas for cometido por militares da Força Aérea
Brasileira a bordo de aeronaves militares? A quem compete processar e julgar o delito? À Justiça Federal ou à Justiça Militar da União? À primeira vista, pela leitura dos incisos IV e IX do
art. 109 da Constituição Federal, poder-se-ia concluir pela competência da Justiça Militar, eis
que a Constituição Federal, ao se referir à competência da Justiça Federal nos dois incisos, ressalva expressamente a competência da Justiça Militar. Todavia, para o Supremo Tribunal Federal,
como a ressalva constitucional da competência da Jurisdição Especializada Militar- incisos IV
e IX- não se faz presente no inciso V do artigo 109 da Constituição Federal, e cuidando-se de
318

Nessa linha: TRF3, ACR 2007.61.19.003051-0, 2ª Turma, Rei. Desembargador Federal Cotrim Guimarães,
DJ F 05/03/2009 p. 433.
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STJ, 5• Turma, HC 66.292/MT, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 19/03/2007 p. 374.
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STJ, 3ª Seção, CC 26.094/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 21/08/2000 p. 91.
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De acordo com o STJ, "sendo o lança-perfume de fabricação Argentina - onde não há proibição de uso - e
não constando o "cloreto de etila" das listas anexas da Convenção firmada entre o Brasil e a Argentina - não
se configura a internacionalidade do delito, mas, tão-somente, a violação à ordem jurídica interna brasileira.
Caracterizado, em tese, apenas o tráfico interno de entorpecentes, sem qualquer cumulação de crimes, eis que
não foi apreendido nenhum outro tipo de mercadoria com o indiciado, sobressai a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito". (STJ, 3' Seção, CC 34.767/PR, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 23/09/2002
p. 221).
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crime previsto em tratado ou convenção .internacional, presente a inrernacionalidade territorial
do resultado relativamente à conduta delituosa, concluiu-se pela competência da Justiça Comum Federal.3 22
Para além da hipótese do tráfico internacional de drogas, o qual deve ser processado e julgado pela Justiça Federal com fundamento no art. 109, V, da Constituição Federal, não se pode
perder de vista que à referida Justiça também caberá o julgamento dos crimes previstos na Lei
n° 11.343/06 se acaso cometidos no interior de navios ou aeronaves, ressalvada a competência
da Justiça Militar, ex vi do art. 109, IX, da Carta Magna. 323

66.1. Desclassificação do tráfico internacional de drogas e perpetuação da competência da Justiça Federal.
O que ocorre se o juiz federal, ao final do processo, entender que a transnacionalidade não
está comprovada, tratando-se, pois, de crime de tráfico interno de drogas, da competência da
Justiça Estadual?
Uma primeira corrente sustenta ser possível a aplicação da regra do art. 81 do CPP (perpetuatio jurisdictionis). Assim, mesmo que o juiz federal venha a entender ao final do processo que
o deliro é de tráfico interno de drogas, esse magistrado terá sua competência prorrogada, sendo
inviável a alegação de nulidade absoluta do processo por violação ao princípio do juiz natural. 324
Em sentido diverso, há doutrinadores que entendem que, a partir do momento em que o
juiz federal reconhece que não se trata de tráfico internacional, mas sim de tráfico doméstico,
está se declarando absolutamente incompetente para apreciar o mérito da causa, não sendo
possível a aplicação da regra da perpetuatio jurisdicionis do art. 81 do CPP, pois, se é crime de
competência estadual, somente um juiz de direito poderá julgá-lo. 325
A nosso juízo, razão assiste à segunda corrente. Deveras, se a competência da Justiça Federal é definida taxativamente na Constituição Federal (numerus clausus), não é possível a extensão
de sua competência com base em norma infraconstitucional (art. 81 do CPP), sobretudo se
nenhum crime é originariamente de competência federal.3 26
Situação diferente ocorrerá na hipótese de conexão entre o tráfico internacional de drogas, crime de competência da Justiça Federal, pelo qual o acusado seja absolvido, e um crime
qualquer de competência da Justiça Estadual, v.g., roubo. A princípio, e em virtude do teor da
súmula 122, prevalecerá a competência da Justiça Federal, nos termos da súmula 122 do STJ.
;122

STF, Pleno, CC 7.087/PE, Rei. Min. Marco Aurélio, DJ 31/08/2001.
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Como já se pronunciou o Supremo, para fins de fixação da competência da Justiça Federal com fundamento
no art. 109, IX, da CF, pouco importa a espécie de crime cometido a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada
a competência da Justiça Militar: STF, 1ª Turma, HC 85.059/MS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 22/02/2005,
DJ 29/04/2005.
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Parece ser essa a posição que prevalece no âmbito dos Tribunais Regionais Federais: TRF4,ACR2003.71.01.0013800, Sétima Turma, Relatora Maria de Fátima Freitas Labarrere, DJ 03/03/2004. No mesmo sentido: TRFl,
ACR 2007.37.00.001091-9/MA, 4ª Seção, Rei. Desembargador Federal Mário César Ribeiro, DJ 07/08/2008.
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Nesse sentido: THUM5, Gilberto; PACHECO, Vilmar. Nova lei de drogas: crimes, investigação e processo. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 316. Essa segunda corrente tem prevalecido nos Tribunais Superiores: STJ, 6ª
Turma, HC 37.581/PR, Rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 19/12/2005 p. 474; STF, 2ª Turma, HC 74.479/RS, Rei.
Min. Carlos Velloso, DJ 28/02/1997.

326

PACHECO, Denflson Feitoza. Direito processual penal. 7ª ed. Niterói/RJ: Editora lmpetus, 2010. p. 414.
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Nesta hipótese, mesmo que o juiz federal absolva o agente em relação à imputação de tráfico
internacional de drogas, terá sua competência prorrogada para julgar o delito conexo, pois, se
houve absolvição, isso significa ciizer que a Justiça Federal afirmou sua competência, a qual será
extensiva aos crimes conexos- vide regra do art. 81 do CPP. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, havendo a absolvição do acusado da conduta que, de início, atraiu a competência da
Justiça Federal, esta permanece competente para o julgamento do outro crime, ainda que este
delito, isoladamente considerado, seja da competência da Justiça Estadual.m

66.2. Delegação de competência federal.
Atenta à realidade então erre vigor na Justiça Federal quando da promulgação da Constituição Federal, à época presente semente nas capitais brasileiras, o Constituinte fez uma ressalva
importante no art. 109, § 3°, da Constituição Federal, in verbis: "serão processadas e julgadas
na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual".
Valendo-se desse permissivo constitucional, a antiga lei de drogas (Lei n° 6.368/76) dispunha em seu art. 27 que "o processo e o julgamento do crime de tráfico com o exterior caberão
à justiça estadual com interveniência do Ministério Público respectivo, se o lugar em que tiver
sido praticado for município que não seja sede de vara da Justiça Federal, com recurso para o
Tribunal Federal de Recursos". Por isso, o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula 54: "Compete à Justiça Estadual de primeira instância processar e julgar crimes de tráfico
internacional de entorpecentes, quando praticado o delito em comarca que não seja sede de vara
do juízo federal".
Assim, somente nas sedes das subseções judiciárias da Justiça Federal é que tramitariam os
processos referentes a tráfico imernacional de drogas. Se um delito de tráfico internacional de
drogas fosse praticado em um município que não era sede de subseção judiciária da Justiça Federal, o juiz estadual exerceria competência federal delegada, devendo eventual recurso ser encaminhado ao respectivo Tribunal Regional Federal. Nessa hipótese, caso houvesse um conflito
de competência entre esse juiz estadual no exercício de competência federal delegada e um juiz
federal da mesma região, caberia ao Tribunal Regional Federal decidi-lo, e não ao Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos da súmula n°.) do STJ: "Compete ao TRF dirimir conflito
de competência verificado, na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de
jurisdição federal".
Em relação à competência do Juiz Federal cuja circunscrição judiciária abrangesse a comarca, essa competência federal delegada ao juiz estadual pelo faro de não existir vara da Justiça
Federal no município era considerada hipótese de competência territorial, e não em razão da
matéria, como costuma ser a divisão de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual.
Assim, se se tratava de competência territorial, e, portanto relativa, eventual ,nulidade deveria ser
argt:ida oportunamente, sob pena de preclusão. 328
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STJ, 5~ Turma, HC 72.496/SC, Rei. Min. Felix Fischer, j. 15/03/2007, DJ 14/05/2007 p. 354.
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Nesse sentido: STF, 1' Turma, HC 85.059/MS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29/04/2005 p. 30.
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Com a entrada em vigor da nova Lei de Drogas no dia 8 de outubro de 2006, e a cansequente revogação da Lei n° (}.368/76 (art. 75 da Lei n·' 11.343106), esta matéria foi sensivelmente alterada, na medida em que o parágrafo único d:> art. 70 da Lei n° 11.343/06 passou a
dispor que os crimes praticados nos municipios que não seJVJm sede de vara federal serão processados
e julgados na vara federal da circunscrição rf(.spectiva.
Como se percebe, por força do referido dispositivo, cessoL a delegação de competência federal que outrora existia em relação ao tráfico internacional de drogas cometido em cidade que
não fosse sede de vara federal. Consequentemente, a partir do dia 8 de outubro de 2006, data da
entrada em vigor da Lei n° 11.343/06, rodos os processo; criminais referentes ao tráfico internacional de drogas deverão ser processados e julgados pela Justiça Federal, ainda que não haja vara
federal na cidade em que o delito foi cometido. Exemplificando, eventual delito de tráfico de
drogas praticado na cidade de Mundo Novo, localizado no sudo~ste do estado do Mato Grosso
do Sul, e que não é dotado de vara da Justiça FederaL deverá .;er processado e julgado junto
à Vara Federal de Naviraí/MS, cuja competência territorial a·xange o referido município, de
acordo com o Provimento n° 256, de 21101/2005, do T:ibunal Regional Federal da 3" Região.
Surge a indagação acerca dos inquéritos e processos em curso perante as varas estaduais
quando da entrada em vigor da nova lei de drogas. De·.-er .am ~rmanecer nas varas estaduais,
ou ser remetidos imediatamente à subseção judiciária feder:1l ccmpetente? Conquanto o Código
de Processo Penal seja silente acerca do tema, impõe-se a apl.icacão subsidiária da regra da perpetuação de competência do art. 87 do CPC (art. 43 do rov•J CPC), com fundamento no art. 3°
do CPP. Ora, com a revogação da antiga regra do art. 27 da Le-i n° 6.368/76 pelo art. 75 da Lei
n° 11.343/06, e a consequente alteração da competência em razão da matéria, a justiça estadual
passou a ser absolutamente incompetente para process:u e julgar os delitos de tráfico internacional de drogas, razão pela qual todos os processos em ar.damento devem ter sido remetidos à
subseção judiciária federal respectiva, haja vista o prinjp.o d:1 aplicação imediata das normas
genuinamente processuais previsto no art. 2° do CPP (:err.pus rc-gir actum).
Situação semelhante à ora retratada, com alteraçá::> da cc-r.1petência em razão da matéria,
e consequente inaplicabilidade da regra da perpetuatio J:msdic:ivnis do art. 87 do CPC (art. 43
do novo CPC), ocorreu quando da entrada em vigor da Lçi nc 9.299/96, que retirou da Justiça
Militar a competência para processar e julgar crimes dolc.sos contra a vida cometidos por militar contra civil. Ali, também restou assentado que "as disposições concernentes à jurisdição
e competência se aplicam de imediato, mas, se já houver sentença relativa ao mérito, a causa
prossegue na jurisdição em que ela foi prolatada, salvo se supri o ido o Tribunal que deverá julgar
o recurso". 329

Nesse caso de tráfico internacional de drogas, a di;cussáo Em torno de já ter sido proferida
sentença relativa ao mérito, hipótese em que o processo deveria seguir na jurisdição em que foi
prolatada, para que não houvesse violação à competênci<.. recursal, é de todo irrelevante. Isso
porque, mesmo antes da alteração produzida pela Lei n" 11.343/06, a competência recursal já
era do Tribunal Regional Federal, o que significa dizer que rráo houve qualquer alteração da
competência no que toca ao juízo ad quem.
·
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Art. 73

Art. 71. {VETADO)
Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a
destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos. (Redação determinada pela Lei nQ 12.961, de 2014).

67. DESTRUIÇÃO DE DROGAS EM PROCESSOS JÁ ENCERRADOS.
O assunto foi objeto de estudo por ocasião da análise dos arts. 50, §§ 3° a 5°, e 50-A,
ambos da Lei n° 11.343/06, acrescentados pela Lei n° 12.961114- item 50.4. "Destruição das
drogas apreendidas" -, para onde remetemos o leitor.
Art. 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o com o Distrito Federal, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Municípios,
com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas. (Redação dada pela Lei nQ 12.219, de 2010).

68. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PELA UNIÃO COM OS ESTADOS
E COM O DISTRITO FEDERAL.
Em sua redação original, o art. 73 da Lei de Drogas dispunha que a União poderia celebrar
convênios com os Estados visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de
drogas. O dispositivo era alvo de críticas por prever a possibilidade de celebração de convênios
apenas com os Estados, sem fazer referência ao Distrito Federal e aos Municípios. Além disso,
nada dispunha quanto à possibilidade de celebração de convênios visando à reinserção social de
usuários e dependentes de drogas.
Com o objetivo de corrigir tais equívocos, a Lei n° 12.219/10 conferiu nova redação ao
art. 73, prevendo que, doravante, a União possa celebrar convênios não apenas com os Estados,
mas também com o Distrito Federal, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso
indevido de drogas. Além disso, a União também poderá celebrar convênios com os Municípios, nesse caso com o objetivo de prevenir o uso indevido de drogas e de possibilitar a atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de substâncias entorpecentes.
Apesar de o art. 73 não prever, pelo menos expressamente, a possibilidade de os convênios
firmados pela União com os Estados e com o Distrito Federal terem como objetivo a atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, é evidente que convênios podem ser
celebrados por tais entes nesse sentido. Afinal, é a própria Constituição Federal que dispõe que
é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da
saúde e assistência pública (art. 23, II). Noutro giro, quanto à restrição à celebração de convênios
com os Municípios tão somente para fins de prevenção do uso indevido de drogas e visando à
atenção e reinserção social de usuários e dependentes químicos, parece-nos inviável a extensão
desses convênios para fins de repressão ao tráfico de drogas, porquanto tais entes federativos não
exercem qualquer função de segurança pública (CF, art. 144).
Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação.
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69. VIGÊNCIA DA LEI No 11.343/06.
De acordo com o art. 8°, § 1°, da Lei Complementar n° 95/98, incluído pela Lei Complementar no 107/01, a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período
de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em
vigor no dia subsequente à sua consumação integral.
Considerando-se que a Lei n° 11.343/06 foi publicada em data de 24 de agosto de 2006,
dispondo seu art. 74 que sua vacatio legis seria de 45 (quarenta e cinco) dias, temos que sua vigência ocorreu no dia 8 de outubro de 2006. Por torça de seu art. 21, o Decreto n° 5.912, de 27
de setembro de 2006, responsável pela regulamentação da Lei n° 11.343/06, também entrou em
vigor no dia 8 de outubro de 2006.
Art. 75. Revogam-se a Lei
neiro de 2002.

nº 6.368,

de 21 de outubro de 1976, e a Lei

nº 10.409, de 11 de ja-

Brasília, 23 de agosto de 2006; 185! da Independência e 118! da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.8.2006

70. REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PRETÉRITA.
Os crimes relativos a entorpecentes estavam previstos, originariamente, na Lei n°
6.368/76. Surgiu, então, no ano de 2002, a Lei n° 10.409, com o propósito de substituir integralmente a legislação anterior. Ocorre que os tipos penais constantes da Lei n° 10.409/02
acabaram sendo vetados pelo Presidente da República, daí por que o procedimento constante
desta Lei teve que ser aplicado em conjunto com os crimes previstos na Lei n° 6.368/76. Em
boa hora, a balbúrdia gerada pela existência de duas Leis sobre drogas no ordenamento pátrio
chega ao fim, já que o art. 75 da Lei n° 11.343/06 revoga expressamente a Lei n° 6.368/76 e
a Lei n° 10.409/02.
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LEI No 11.340/06
-VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
TfTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do§ 8~ do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção lnteramericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela
República ·Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL.
A Lei n° 11.340/06 foi criada não apenas para atender ao disposto no art. 226, § 8°, da
Constituição Federal, segundo o qual "o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações", mas também de modo a dar cumprimento a diversos tratados internacionais ratificados
pela República Federativa do Brasil.
No ano de 1975, a Organização das Nações Unidas realizou na cidade do México a I
Conferência Mundial sobre á Mulher, proclamando o ano de 1975 como o Ano Internacional
da Mulher e de 1975 até o ano de 1985 a Década das Narões Unidas para a Mulher. Como
resultado dessa Conferência surge a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres, ou simplesmente Convenção da Mulher, adotada pela
Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979, entrando em vigor no dia 3 de setembro de 1981. 1
Com o objetivo de compensar desigualdades históricas entre os gêneros masculino e feminino, e de modo a estimular a inserção e inclusão desse grupo socialmente vulnerável nos
espaços sociais, promovendo-se, assim, a tão desejada isonomia constitucional entre_ homens
e mulheres (CF, art. 5°, I), esta Convenção passou a prever a possibilidade de adoção de arões
afirmativas ("discriminação positiva"). Afinal, a promoção da igualdade entre os sexos passa não
apenas pelo combate à discriminação contra a mulher, mas também pela adoção de políticas
compensatórias capazes de acelerar a igualdade de gênero.
Estas arões afirmativas podem ser conceituadas como o conjunto de ações,_programas e
políticas especiais e temporárias que buscam reduzir ou minimizar os efeitos intoleráveis da
Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 26, de 22 de junho de 1994, e promulgada pelo Presidente da República por meio do Decreto no 4.377, de 13 de setembro de 2002.
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discriminação em razão de gênero, raça, sexo, religião, deficiência física, ou outro fator de
desigualdade. Buscam incluir setores marginalizados num patamar satisfatório de oportunidades sociais, valendo-se de mecanismos compensatórios. Esses programas de ação afirmativa não se colocam em rota de colisão com o princípio da igualdade, potencializando,
pelo contrário, expectativas compensatórias e de inserção social de parcelas historicamente
marginalizadas. Destinam-se, pois, a equacionar distorções arraigadas ou minorar-lhes as
consequências anti-sociais. A justificativa raciÕnal, neste caso, parte do correto diagnóstico
de tendências sociais refratárias à inclusão social (nos setores da educação, trabalho, acesso
aos bens culturais, etc), como também da viabilidade do mecanismo escolhido para substituir
ou contrabalançar as referidas tendências, ainda que romado como parte de políticas públicas
mais amplas.
No ano de 1980, foi realizada na cidade de Copenhague (Dinamarca) a li Conftrência
Mundial sobre a Mulher. Além de analisar o Plano elaborado na I Conferência, foram incorporadas outras preocupações, como, por exemplo, os problemas relacionados à saúde, emprego
e educação das mulheres. Em 1985, a cidade Nairóbi (Quênia) foi o palco da [[[ Conftrência
Mundial sobre a Mulher, tendo como objetivo precípuo avaliar os resultados da Década das
Nações Unidas para a Mulho: Enfim, a Confi:rência de Direitos Humanos das Nações Unidas
realizada em Viena (Áustria) no ano de 1993 definiu formalmente a violência contra a mulher
como espécie de violação aos direitos humanos.
Em sede regional, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos adotou
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, também
conhecida como Convenção de Belém do PartÍ, no ano de 1994. Incorporada ao ordenamento
jurídico pátrio pelo Decreto n° 1.973/96, esta Convenção passou a rratar a violência contra a
mulher como grave problema de saúde pública, conceituando-a nos seguintes termos: "qualquer
ação ou conduta baseada, no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado" (are I").
Todas essas Convenções Internacionais visando à protcçáo da mulher refletem um
avanço do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, em um fenômeno
designado pela doutrina como processo de especificação do sujeito de direito. Por meio dele,
o sistema geral de proteção aos direitos humanos- concebido com o propósito de conferir
proteção genérica e abstrata a toda e qualquer pessoa - passa a coexistir com um sistema
especial, por força do qual determinados grupos específicos (v.g., mulheres, crianças) também passam a gozar de uma proteção especial e particularizada em virtude de sua própria
vulnerabilidade. 2
Apesar do mandamento constitucional do art. 226, § 8°, e dos diversos Tratados Internacionais firmados pelo Brasil, a Lei n° 11.340/06 surgiu apenas no ano de 2006, exclusivamente
para atender à recomendação da OEA decorrente de condenação imposta ao Brasil no caso que
ficou conhecido como "Maria da Penha".
2
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Nesse sentido: PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanas. 2ª ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 2003.
p 199.
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Art. 3°

2. ORIGEM DA "LEI MARIA DA PENHA''.
Em data de 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a Lei n° 11.340/06, referente à
violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta lei ficou conhecida como Lei Maria da
Penha em virtude da grave violência de que foi vítima Maria da Penha Maia Fernandes: em 29
de maio de 1983, na cidade de Fortaleza, a farmacêutica Maria da Penha, enquanto dormia, foi
atingida por disparo de espingarda desferido por seu próprio marido. Por força desse disparo,
que atingiu a vítima em sua coluna, Maria da Penha ficou paraplégica. Porém, as agressões não
cessaram. Uma semana depois, a vítima sofreu nova violência por parte de seu então marido,
tendo recebido uma descarga elétrica enquanto se banhava. O agressor foi denunciado em 28
de setembro de 1984. Devido a sucessivos recursos e apelos, sua prisão ocorreu somente em
setembro de 2002.
Por conta da lenridão do processo, e por envolver grave violação aos direitos humanos, o
caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que publicou o Relatório n°
54/2001, no sentido de que a ineficácia judicial~ a impunidade e a impossibilidade de a vítima
obter uma reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil de reagir
adequadamente ante a violência doméstica. Cinco anos depois da publicação do referido relatório,
com o objetivo de coibir e reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher e superar
uma violência há muito arraigada na cultura machista do povo brasileiro, entrou em vigor a Lei
n° 11.340/06, que ficou mais conhecida como Lei Maria da Penha.
Art. 22. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos. direitos fundamentais ·inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 32. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à
vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
§ 1! O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2~ Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo
exercício dos direitos enunciados no caput.

3. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA MULHER.
Os arts. 2° e 3° da Lei n° 11.340/06 enumeram direitos e garantias fundamentais inerentes
à pessoa humana que devem ser assegurados a toda e qualquer mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião: oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, imelectual e social, além de condições para o efetivo exercício dos direitos à vida,
à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
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À primeira vista, fica a impressão de que o dispositivo seria de todo redundante, já que tais
direitos seriam inerentes a todo e qualquer ser humano, seja ele do sexo masculino ou feminino.
No entanto, quando nos lembramos que, historicamenre, a construção dos direitos humanos
ocorreu, inicialmente, com a exclusão da mulher, percebe-se a importância da explicitação de
todos esses direitos e garantias fundamentais. De mais a mais, por mais que os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos e as Constituições mais modernas proclamem a igualdade
de todos, é sabido que, infelizmente, ainda se insiste em compreender essa igualdade apenas sob
o aspecto formal, olvidando-se da necessária criação de mecanismos capazes de acelerar uma
igualdade substantiva entre homens e mulheres. Não por outro motivo, constou expressamente
da Declaração e Programa de Ação de Viena (irem 18) que "os direitos humanos das mulheres
e das meninas são inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos
universais". 3
Art. 4º. Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina
e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.

4. INTERPRETAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.
Nos mesmos moldes que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Dec-Lei n°
4.657/42), cujo art. 5° prevê que "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige", o art. 4° da Lei Maria da Penha também dispõe que, para sua interpretação, serão
considerados os fins sociais a que ela se destina. Como a Lei n° 11.340/06 foi concebida para
tutelar a mulher que se encontra em uma situação de vulnerabilidade no âmbito de uma relação
doméstica, familiar ou íntima de afeto, é nesse sentido que seus dispositivos deverão ser interpretados, atentando o operador sobremaneira às peculiares condições das mulheres em situação
de violência doméstica e familiar.
Por isso, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em
favor daquela pessoa que mereceu maior proteção do legislador - a mulher vítima de violência
em uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto -, e não em sentido contrário. Este o
motivo pelo qual causou bastante polêmica uma decisão oriunda da Comarca de Sete Lagoas/
MG, na qual um juiz definiu a Lei Maria da Penha, por ele qualificada como um "monstrengo tinhoso", COil).O um "conjunto de regràs diabólicas", apontando, ademais, que a "desgraça
humana começou no Éden: por causa da mulher, todos nós sabemos, mas também em virtude
da ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem (...) O mundo é masculino! A
ideia que temos de Deus é masculina! Jesus foi homem!". Felizmente, tal decisão acabou sendo
reformada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 4
3

Em sentido semelhante: FARIA, Helena Omena Lopes de; MELO, Mônica de. Série Estudo, nº 11. Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo, out. 1998, p. 373. Apud CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Pena- comentada artigo por artigo. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 42.

4

TJMG, ApCrim 1.0672.06.225305-5, j. 11/12/2007, Rei. Min. Judimar Biber, DO 11/02/2008.
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Art. 5°

TfTULO 11
DA VIOL~NCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
CAPfTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial:
1- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
li- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
111- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

S. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
Partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente oprimida em nossa sociedade, especialmente pelo homem, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino,
tido como vulnerável quando inserido em situações legais específicas elencadas pelo art. 5°: a)
ambiente doméstico; b) ambiente familiar; ou c) relação ínrima de afeto.
Por conseguinte, a proteção diferenciada contemplada pela Lei Maria da Penha para o gênero
feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade. A contrario sensu, se uma mulher for vítima de determinada violência, mas
o delito não tiver sido executado no ambiente doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima
de afeto (v.g., briga entre vizinhos), afigura-se indevida a aplicação da Lei n° 11.340/06.
Interessante perceber que a Lei Maria da Penha utiliza a conjunção aditiva "e" de maneira imprópria quando se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher. Explica-se: à
primeira vista, diante do emprego dessa conjunção aditiva, fica a impressão (equivocada) de
que a aplicação da Lei Maria da Penha seria possível apenas nas hipóteses em que a violência
fosse praticada no âmbito doméstico, e, concomitantemente, entre familiares. No entanto, para
fins de incidência da Lei n° 11.340/06, basta a configuração de qualquer uma das situações
elencadas no art. 5°, incisos I, II e III, ou seja, uma violência perpetrada contra a mulher no
ambiente doméstico (art. 5°, I), no âmbito familiar (art. 5°, II) ou em qualquer relação íntima
de afeto (art. 5°, III). Portamo, melhor teria andado o legislador se tivesse optado pela expressão
"violência doméstica ou familiar contra a mulher", sobrerudo se consideramos que o próprio
art. 5°, inciso I, da Lei Maria da Penha, deixa claro que, nas hipóteses de violência executadas
no âmbito da unidade doméstica, sequer há necessidade de vínculo familiar entre agressor e
vítima - note-se que o dispositivo faz referência ao espaço de convívio permanente de pe~soas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 5
5

Com entendimento semelhante: PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher:
Lei nº 11.340/06: análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 26.
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Como o art. 5° dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial, e tendo em vista que os incisos I a V do art. 7° definem
as diversas formas de violência como qualquer conduta, há certa controvérsia na doutrina acerca
da natureza do elemento subjetivo necessário para fins de incidência da Lei Maria da Penhaapenas infrações penais dolosas, ou dolosas e culposas.

À primeira vista, considerando-se que o art. 5° e os incisos do art. 7° não estabelecem qualquer distinção, poder-se-ia pensar que toda e qualquer infração penal- dolosa ou culposa- seria
capaz de configurar violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, se se trata de
violência de gênero - de se notar que o próprio art. 5°, caput, faz referência à qualquer ação ou
omissão baseada no gênero-, deve ficar evidenciada a consciência e a vomade do agente de atingir
uma mulher em situação de vulnerabilidade, o que somente seria possível na hipótese de crimes
dolosos. De mais a mais, considerando o menor desvalor inerente aos crimes culposos, que
derivam da inobservância de um dever objetivo de cuidado, e não de uma vontade consciente
de se aproveitar da situação vulnerável da mulher no âmbito da unidade doméstica, da família
ou em qualquer relação íntima de afeto, não faria sentido privar o acusado de tais crimes do
gozo dos benefícios despenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95, como poderia ocorrer, por
exemplo, em um eventual crime de lesão corporal culposa praticado por um pai em detrimento
de sua filha. 6
Em síntese, pode-se dizer que a incidência da Lei Maria da Penha está condicionada à presença de 3 (três) pressupostos cumulativos (e não alternativos):
1) sujeito passivo mulher;
2) prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral: para fins de incidência da Lei Maria da Penha, basta o cometimento de qualquer uma das hipóteses de violência
previstas nos incisos I a V do art. 7°;
3) violência dolosa praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, ou
em qualquer relação íntima de afeto: estas situações em que se presume a maior vulnerabilidade
da mulher também são alternativas. Logo, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, basta
a presença de uma delas.

5.1. Sujeito ativo.
Para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário
que a violência seja perpetrada por pessoas de sexos distimos. O agressor tanto pode ser um
homem (união heterossexual) como outra mulher (união homoafetiva). A propósito, basta atentar para o quanto disposto no art. 5°, padgrafo único, da Lei n° 11.340/06, que prevê que as
6
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No sentido de que os crimes culposos, mesmo que praticados no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher
não são abrangidos pelo tratamento especial da Lei Maria da Penha: CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Violência doméstico e familiar contra a mulher: o questão dos crimes culposos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, nº
1169, 13 set. 2006. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/8909/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher. Acesso em: 12junº 2013. Na mesma linha: FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial. Vol. 1. 6• ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 674. No entanto, apesar de o Supremo não ter enfrentado
diretamente a questão por ocasião do julgamento da ADI 4.424/DF (Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012), o
Plenário do Supremo concluiu que o crime de lesões corporais praticadas contra a mulher em âmbito doméstico
será de ação penal pública incondicionada, mesmo que de natureza leve ou culposo.
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relações pessoais que autorizam o reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a
mulher independem de orientação sexual. Assim, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros de
identidade feminina estão ao abrigo da Lei Maria da Penha, quando a violência for perpetrada
entre pessoas que possuem relações domésticas, familiares e íntimas de afeto. 7
Parte minoritária da doutrina sustenta que não se justifica a aplicação da Lei Maria da
Penha quando, no ambiente doméstico, familiar ou afetivo, a violência for perpetrada por uma
mulher contra outra. Isso porque se o sujeito ativo também for uma mulher, não estaria presente
uma pressuposta superioridade de forças, já que, nesse caso, a violência seria perpetrada entre
pessoas supostamente iguais, o que não justificaria a aplicação das restrições da Lei Maria da
Penha, criada para proteger o gênero feminino apenas quando presente uma situação de vulnerabilidade. 8
A nosso ver, não há como se afastar a aplicação da Lei Maria da Penha às hipóteses de
violência doméstica e familiar perpetrada por um homem contra a mulher. Nesse caso, parece
haver verdadeira presunção absoluta de vulnerabilidade. Em tais situações, a desigualdade entre os gêneros feminino e masculino que justifica o tratamento desigual contemplado pela Lei
Maria da Penha pode ser facilmente constatada, seja pela maior força física do homem, seja pela
posição de superioridade que geralmente ocupa no seio familiar e social.
Todavia, quando esta mesma violência é perpetrada por uma mulher contra outra no seio
de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, não há falar em presunção absoluta de
vulnerabilidade do gênero feminino. Cuida-se, na verdade, de presunção relativa. A título de
exemplo, possamos pensar numa violência física praticada por uma irmã contra a outra. Como o
sujeito ativo de tal crime não se apresenta supostamente mais forte, ameaçador e dominante que
a vítima, não há nenhum critério razoável capaz de justificar a aplicação dos ditames gravosos da
Lei n° 11.340/06. Afinal, o objetivo da Lei Maria da Penha não foi o de conferir uma proteção
indiscriminada a toda e qualquer mulher, mas apenas àquelas que efetivamente se encontrarem
em uma situação de vulnerabilidade.
Em outras palavras, para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher,
é indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica, em
condição de vulnerabilidade, enfim, que a infração penal tenha como motivação a opressão à
mulher. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, "delito contra honra, envolvendo irmãs,
não configura hipótese de incidência da Lei n° 11.340/06, que tem como objeto a mulher numa
perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica.
(...) No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há qualquer motivação de
gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima que possa causar violência doméstica ou familiar contra a mulher". 9
7

De se lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões homoafetivas como entidade familiar: STF,
Pleno, AD14.277 e ADPF 132, Rei. Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011.

8

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei nº 11.340/06: análise crítica
e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 31.

9

STJ, 3! Seção, CC 88.027/MG, Rei. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2008. Em sentido semelhante, em caso concreto em que agressões mútuas foram cometidas entre namorados, motivadas pelos ciúmes da namorada,
concluiu o STJ não estar presente hipótese de incidência da Lei nº 11.340/06, que tem como objeto a mulher
numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade: STJ, 3! Seção, CC 96.533/
MG, Rei. Min. Og Fernandes, j. 05/12/2008, DJe 05/02/2009. O objeto de tutela da Lei Maria da Penha é a
mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também em face
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No entanto, se esta mesma violência for perpetrada no âmbito de uma união homoafetiva,
demonstrando-se que a agressora ocupava uma posição de superioridade hierárquica em relação
à vítima, que dela dependia economicamente por exercer funçóes meramente domésticas, não
se pode descartar a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, porquanto evidenciada a
posição de vulnerabilidade do sujeito passivo, fator de discrímen capaz de justificar a constitucional desigualdade conferida à violência doméstica e familiar contra a mulher.

5.2. Sujeito passivo.
Especificamente em relação ao sujeito passivo da violência doméstica e familiar, há uma
exigência de uma qualidade especial: ser mulher. Por isso, estão protegidas pela Lei Maria da Penha não apenas esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, como também
filhas e netas do agressor, sua mãe, sogra, avó, ou qualquer outra parente do sexo feminino com
a qual haja uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. 10
Como deixa entrever o art. 5° da Lei 11° 11.340/06, a mens legis da Lei Maria da Penha foi
coibir e reprimir toda ação ou omissão contra o gênero mulher capaz de causar morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico. Portamo, revela-se inviável a aplicação da Lei Maria da
Penha nas hipóteses de violência contra pessoas do sexo masculino, mesmo quando originadas
no ambiente doméstico ou familiar. É nesse sentido o teor da Conclusão n° 8 do Comunicado n° 117/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publicada no DJE
de 06/02/2008: "O parágrafo único do art. 5° da Lei Maria da Penha não se estende a pessoa
do sexo masculino vitimizada em relação homoafetiva".
Aliás, a nosso juízo, ainda que um transexual se submeta à cirurgia de reversão genital
(neovagina), obtendo a alteração do sexo em seu registro de nascimento por meio de decisão
transitada em julgado, não se pode querer equipará-lo a uma mulher para fins de incidência da
Lei Maria da Penha, já que, pelo menos sob o pomo de vista genético, tal indivíduo continua a
ser um homem. Se a Lei n° 11.340/06 é clara ao dispor que sua aplicação está restrita à violência
doméstica e familiar contra a mulher, não se pode querer estender sua aplicação para uma pessoa que é considerada mulher apenas sob o ponto de vista jurídico, mas que continua a ser um
homem geneticamente, sob pena de verdadeira analogia in malam partem. 11
Na hipótese de uma mesma agressão ser perpetrada contra vítimas de sexos diversos (v.g.,
pai que agride simultaneamente um filho e uma filha), estará sujeita à Lei Maria da Penha
apenas a violência perpetrada contra a criança do sexo feminino. No entanto, ante a conexão
de qualquer outro familiar ou pessoa que conviva cor:n a vítima, independentemente do gênero do agressor.
Logo, é perfeitamente:possível a incidência da Lei 11.340/2006 nas relações entre mãe e filha. Afinal, quando
se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem
como a mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder
e submissão. A propósito: STJ, 52 Turma, HC 277.561/AL, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 6/11/2014.
10

No sentido de que as disposições específicas da Lei Maria da Penha estão voltadas exclusivamente à proteção
da mulher: STJ, 5ª Turma, RHC 27.622/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 07/08/2012, DJe 23/08/2012. Na mesma
linha: STJ, 32 Seção, CC 88.027/MG, Rei. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2008. Afastando a aplicação da Lei nº
11.340/06 à violência perpetrada entre dois irmãos do sexo masculino: STJ, 6ª Turma, HC 212.767/DF, Rei. Min.
Vasco De lia Giustina- Desembargador convocado do TJ/RS -, j. 13/09/2011, DJe 09/11/2011. Há decisão isolada
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha a favor de homem vítima de
violência doméstica: TJMG, ACrim. 1.0672.07.249317-0, j. 06/11/2007, Rei. Des. Judimar Biber.

11

Com entendimento semelhante: PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra o mulher:
Lei nº 11.340/06: análise critica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 35.
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probatória entre os dois delitos, é perfeitamente possível a reunião dos feitos perante o Juizado
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 60, parágrafo único, da
Lei n° 9.099/95. Nesse caso, os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados (v.g., transação
penal, suspensão condicional do processo) só poderão ser aplicados em relação à infração de
menor potencial ofensivo cometida contra o filho, vez que não se admite a aplicação da Lei n°
9.099/95 aos crimes e contravenções praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher (Lei n° 11.340/06, art. 41).
O fato de a vítima ser figura pública renomada não afasta a competência do Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o delito. Isso porque
a situação de vulnerabilidade e de hipossuficiência da mulher, envolvida em relacionamento
íntimo de afeto, revela-se ipso facto, sendo irrelevante a sua condição pessoal para a aplicação da
Lei Maria da Penha. Com efeito, a presunção de hipossuficiência da mulher é pressuposto de
validade da referida lei, por isso o Estado deve oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou
esse tratamento diferenciado à demonstração desse pressuposto- presunção de hipossuficiência
da mulher -, que, aliás, é ínsito à condição da mulher na sociedade hodierna. Desse modo, as
denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram neste contexto, devem ser
processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos
termos do art. 14 da Lei 11.340/2006} 2

5.3. Âmbito da unidade doméstica.
A primeira situação prevista pela Lei Maria da Penha em que se presume a maior vulnerabilidade da mulher diz respeito ao âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas.
A expressão com ou sem, vínculo familiar constante do art. 5°, I, da Lei Maria da Penha,
associada à comparação com os demais incisos do art. 5°, deixa entrever que a existência de laços
familiares ou de uma relação íntima de afeto entre agressor e vítima não é condição sine qua non
para o reconhecimento da violência doméstica e familiar praticada no âmbito da unidade doméstica, porquanto, nesta hipótese, o legislador presume a vulnerabilidade da mulher levando
em consideração tão somente o aspecto espacial, leia-se, o local onde foi praticada a conduta.
No entanto, o simples fato de uma violência ser praticada contra uma mulher no âmbito
da unidade doméstica não a transforma em hipótese fática sujeita aos gravames da Lei Maria da
Penha. Para tanto, é indispensável que o agressor e a vítima façam pane dessa mesma unidade
doméstica. Por conseguinte, como o legislador faz referência ao espaço de convívio permanente de
pessoas, não basta que autor e ofendido estejam em um espaço doméstico, onde, por exemplo,
haja relação doméstica entre terceiros. Para além disso, também se faz necessário que ambos
pertençam a essa mesma unidade doméstica, ainda que esporadicamente agregadas. A título de
exemplo, se uma mulher, decoradora de ambientes, sofrer uma violência física por ocasião da
realização de um trabalho em determinada residência, não há falar em aplicação da Lei Maria
da Penha, porquanto tal vítima não faz parte dessa relação doméstica. Agora, se esta mesma
violência no âmbito da unidade doméstica for cometida em detrimento, por exemplo, de uma
12

STJ, 5• Turma, REsp 1.416.580/RJ, Rei. Mín. Lauríta Vaz, j. 1º/4/2014, DJe 15/04/2014.

Art. 5°

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

mulher sob o regime de tutela ou curatela, forçoso é concluir que se trata de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Especificamente em relação à violência contra empregadas domésticas, há de se ficar atento à situação fática. Por exemplo, se se trata de uma diarista, que presta serviços eventuais
ao patrão, eventual violência contra ela perpetrada não pode ser rotulada como doméstica e
familiar contra a mulher. Ora, por mais que esta diarista tenha acesso ao espaço caseiro, como
sua permanência no local de trabalho geralmente fica restrita ao cumprimento de tarefas específicas, daí não se pode concluir que faça parte do convívio permanente de pessoas necessário ao
reconhecimento da violência no âmbito da unidade doméstica. Lado outro, como o art. 5°, I,
da Lei Maria da Penha, faz menção expressa às pessoas esporadicamente agregadas, se se tratar de
uma empregada doméstica que mora com a família empregadora, para eles prestando serviços
há vários anos, tratada por todos como verdadeira integrante da família, não dispondo de uma
fuga eficaz e imediata do local de trabalho na hipótese de ser vítima de algum tipo de violência.
não se pode afastar a possibilidade de aplicação dos benefícios e restrições contemplados pela
Lei Maria da Penha. 13

5.4. Âmbito familiar.
A segunda hipótese que autoriza o reconhecimento da violência 'doméstica e familiar contra
a mulher ocorre quando a agressão é cometida no âmbito da Jàmílitl, compreendida como a unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais.
por afinidade ou por vontade expressa.
Ao contrário da hipótese anterior, o traço peculiar dessa hipótese de violência é a existência
de vínculos familiares, pouco importando o local de cometimento da violência, que não necessariamente precisa ser o espaço caseiro. Em outras palavras, havendo laços familiares entre
agressor e vítima, pouco importa se a violência foi praticada no âmbito da unidade doméstica
ou em qualquer outro ambiente. A violência familiar contra a mulher estará caracterizada em
ambas as hipóteses, independentemente de coabitação entre o agente e a ofendida. Por isso, em
caso concreto no qual o irmão foi ao apartamento da sua irmã, com vontade livre e consciente,
fazendo várias ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, além de ter provocado danos materiais
em seu carro, causando-lhe sofrimento psicológico e dano moral e patrimonial, no intuito de
forçá-la a abrir mão do controle da pensão que a mãe de ambos recebe, concluiu o STJ tratar-se
de feito da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 14
A violência praticada no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas
por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal (v.g., casamento), parentesco
(em linha reta e por afinidade), ou por vontade expressa (adoção). Em virtude da expressão "comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados", é necessário buscar

13

Em sentido semelhante: JESUS, Damásio de; SANTOS, Hermelino de Oliveira. A empregada doméstica e a Lei
"Maria da Penha". São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2006. Disponível em: www.damasio.
com.br.

14

STJ, 5~ Turma, REsp 1.239.850/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 16/02/2012. A hipótese de briga entre irmãos- que
ameaçaram a vítima de morte- amolda-se àqueles objetos de proteção da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha). In casu, caracterizada a relação íntima de afeto familiar entre os agressores e a vítima, inexiste a exigência de coabitação ao tempo do crime, para a configuração da violência doméstica contra a mulher: STJ, 6'
Turma, HC 184.990/RS, Rei. Min. Og Fernandes, j. 12/06/2012.
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na lei civil a definição dos vínculos de parentesco (CC, arts. 1.591, 1.592 e 1.593). Segundo a
doutrina, essa expressão legal alcança igualmente a filiação socioafetiva, uma vez que o estado
de filho afetivo faz com que as pessoas sintam-se aparentadas. 15
Portanto, é perfeitamente possível o reconhecimento da violência familiar nas relações de
parentesco. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada, por exemplo, entre irmãos ou entre ascendentes e descendentes. Por isso, em caso concreto em que a violência foi perpetrada contra
cunhada do acusado, que vivia há mais de um ano com o casal sob o mesmo teto, concluiu o STJ
ser possível a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5°, Il, da Lei n° 11.340/06. 16
Evidentemente, nem todo crime envolvendo relação entre parentes pode dar ensejo à aplicação da Lei Maria da Penha. Logo, é do juizado especial criminal - e não do juizado de
violência doméstica e familiar contra a mulher - a competência para processar e julgar ação
penal referente a suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) praticado por nora contra sua sogra
na hipótese em que não estejam presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto,
motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. 17

5.5. Qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.
A última situação fática que autoriza o reconhecimento da violência doméstica e familiar
contra a mulher diz respeito à existência de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Como o legislador faz uso do adjetivo íntima ao se referir à relação de afeto, discute-se na
doutrina a amplitude desse preceito. De um lado, há quem entenda que o art. 5°, inciso III, faz
referência às relações de afeto de forma ampla, rotulando como violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer agressão inserida em um relacionamento estreito entre duas pessoas,
fundado em camaradagem, confiança, amor, etc. 18
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos que esta relação íntima de afeto
deve ser interpretada restritivamente, no sentido de abranger apenas relacionamentos dotados
de conotação sexual ou amorosa (v.g., noivado). Por consequência, uma simples amizade, por
mais próxima que seja, não pode ser etiquetada como relação íntima de afeto capaz de autorizar
o reconhecimento de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que, em tais situações,
dificilmente estará presente uma situação de vulnerabilidade, exatamente o que justifica o tratamento diferenciado conferido pela Lei Maria da Penha ao gênero feminino. 19
Nesta hipótese do art. 5°, inciso III, da Lei Maria da Penha, o legislador ordinário ultrapassa os limites conceituais de violência doméstica estabelecidos na norma internacional que lhe
serviu de inspiração, na medida em que a Lei Maria da Penha vai além do quanto disposto na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, porquanto dispensa o requisito da coabitação em uma relação que não é doméstica nem tampouco
familiar. Explica-se: a Convenção de Belém do Pará, incorporada ao ordenamento jurídico
15

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher. 3~ ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 48.

16

STJ, 5~ Turma, HC 172.634/DF, Rei. Mio. Laurita Vaz, j. 06/03/2012, DJe 19/03/2012.

17

STJ, 5~ Turma, HC 175.816/RS, Rei. Mio. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013.

18

Nessa linha: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 55.

19

Nesse contexto: FULLER, Paulo Henrique Aranda. Op. cit. p. 679.
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pátrio pelo Decreto n° 1.973/96, define a violência contra a mulher como a conduta "que tenha
ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em
que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher" (art. 2°, "a"). Como
se percebe, o conceito inserido na referida Convenção abrange apenas as relações familiares,
domésticas e interpessoais em que haja coabitação entre o agressor e a vítima, seja ela atual ou
anterior, requisito este dispensado pela Lei Maria da Penha para o reconhecimento da existência
de uma relação íntima de afeto, já que o próprio inciso III do art. 5° faz uso da expressão independentemente de coabitação.
Diante desse aparente conflito, parte da doutrina sustenta que a Lei Maria da Penha não
pode ser aplicada a uma relação Íntima de afeto, quando dissociada da coabitação, porquanto
não estaria presente uma situação de vulnerabilidade capaz de justificar o tratamento mais gravoso ao agressor. Entre outros, é nesse sentido a lição de Nucci. Para o autor, "se agressor e vítima não são da mesma família e nunca viveram juntos, não se pode falar em violência doméstica
e familiar. Daí emerge a inaplicabilidade do disposto no inc. III". 20
A despeito desse entendimento, preferimos entender que, por força do princípio pro homine, segundo o qual, em matéria de direitos humanos, deve sempre prevalecer a norma mais
favoráveJ,2' entre a norma de direito internacional (Convenção de Belém do Pará, art. 2°, alínea
"a") e a norma de direito interno (Lei n° 11.340/06, art. 5°, III), há de ser aplicada aquela que
confere maior proteção à mulher vítima da violência, qual seja, aquela constante da Lei Maria
da Penha, que dispensa a coabitação entre o agressor e a vítima para fins de reconhecimento de
uma relação íntima de afeto. É no mesmo sentido a lição de Maria Berenice Dias. Segundo a autora, "até mesmo os vínculos afetivos que refogem ao conceito de família e de entidade familiar
não deixam de ser marcados pela violência. Mesmo que não vivam sob o mesmo teto, havendo
violência, merece a mulher receber o abrigo da Lei Maria da Penha. Para a configuração de
violência doméstica é necessário um nexo entre a agressão e a situação que a gerou, ou seja, a
relação íntima de afeto deve ser a causa da violência". 22
A jurisprudência parece caminhar neste último sentido. A propósito, em caso concreto
referente à violência decorrente de relacionamento amoroso então existente entre autor e vítima,
concluiu o Superior Tribunal de Justiça que, para fins de configuração de violência doméstica,

20

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012. p. 548. Em sentido semelhante, Pedro Rui da Fontoura Porto (op. cit. p. 28) sustenta
que a expressão qualquer relação íntima de afeta, sem um requisito mais palpável como a coabitação, criminaliza uma abrangência de relacionamentos interpessoais tão larga que põe em risco o princípio da taxatividade,
corolário fundamental da legalidade estrita (nu//um crimen sine praevia /ege, scripta et stricta). No sentido
de que ligações transitórias e passageiras não autorizam a aplicação da Lei Maria da Penha: STJ, 3ª Seção,
CC 95.057/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 29/10/2008. E ainda: STJ, 3' Seção, CC 91.980/MG, Rei. Min. Nilson
Naves, Dje 05/02/2009.

21

Como destaca Antônio Cançado Trindade, em tema de direitos humanos, deve-se abandonar a antiga polêmica
entre monistas e dualistas: "não se trata de primazia do direito internacional ou do direito interno". A primazia
é "da norma que melhor proteja, em cada caso, os direitos consagrados da pessoa humana, seja ela uma norma

de direito internacional ou de direito interno". (A proteção dos direitos humanos nos planos nacional e internacional: perspectivas brasileiras, p. 317-318, apud Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional
internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996. P. 122, nota 126).
22
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basta que estejam presentes as hipóteses previstas no artigo 5° da Lei 11.343/2006 (Lei Maria da
Penha), dentre as quais não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima. 23
Especificamente em relação ao namoro como espécie de relação íntima de afeto, há precedentes do STJ no sentido de que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha deve ser analisada em
face do caso concreto. Não se pode ampliar o termo - relação íntima de afeto- para abarcar um
relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico. Todavia, verificando-se nexo de causalidade
entre uma conduta criminosa e a relação de intimidade existente entre agressor e vítima, que
estaria sendo ameaçada de morte após romper namoro de quase dois anos, deve se aplicar a Lei
n° 11.340/2006, pouco importando que tenha havido (ou não) coabitação. 24
Art. 62. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação
dos direitos humanos.

6. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER COMO
UMA DAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.
Consoante disposto no art. 6o da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar
contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.
Isso, todavia, não significa dizer que, por força do art. 109, inciso V-A, da Constituição
Federal, a competência para o processo e julgamento dos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher seria da competência da Justiça· Federal, Ora, o chamado
incidente de deslocamento da competência criado pela Emenda Constitucional no 45/04 não
fixou a competência exclusiva da Justiça Federal para o processo e julgamento de crimes contra
os direitos humanos. Pelo contrário, reafirmou a regra da competência da Justiça Estadual, ficando a competência federal condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do § 5°
do art. 109 da CF, quais seja~: a) a existência de crime praticado com grave violação aos direitos
humanos; b) demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade
política ou de condições reais do Estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida
persecução penal.
Por conseguinte, por mais que a violência doméstica e familiar contra a mulher funcione
como uma das formas de violação dos direitos humanos, subsiste a competência da Justiça
Estadual para o julgamento cesses processos. Evidentemente, se restar evidenciada a inércia

23

STJ, 6• Turma, HC 115.857/MG, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada do TJ/MG- j. 16/12/2008,
DJe 02/02/2009.

24

STJ, 3• Seção, CC 100.654/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, Dje 13/05/2009. Com entendimento semelhante: STJ, 6•
Turma, HC 92.875/RS, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada do TJ/MG -, j. 0/10/2008. Em caso concreto no qual o agressor convivera com a ofendida por vinte e quatro anos, ainda que apenas como namorados,
o STJ também reconheceu a incidência do art. 52, 111, da Lei Maria da Penha: STJ, 3• Seção, CC 103.813/MG, Rei.
Min. Jorge Mussi, j. 24/06/2009. Em outro julgado, concluiu o STJ que "o namoro é uma relação íntima de afeto
que independe de coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza violência doméstica". (STJ, 3• Seção,
CC 96.532/MG, Rei. Min. Jane Silva- Desembargadora convocada do TJ/MG -, j. 05/12/2008, DJe 19/12/2008).
Ainda no sentido de que a agressão cometida por ex-namorado também autoriza a aplicação da Lei Maria da
Penha: STJ, S• Turma, HC 181.217/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011.
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do Estado-membro em proceder à persecução penal, é perfeitamente possível a propositura do
incidente de deslocamento da competência pelo Procurad;:,r-Geral da República, que deverá ser
decidido pela 3 3 Seção do Superior Tribunal de Justiça, OJmposta pela
e 6a Turmas, conforme Resolução n° 6, de 06/12/2005, da Presidência do STJ.

sa

CAP[TULO 11
DAS FORMAS DE VIOL~NCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 72, São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I -a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal;

11- a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodet2rminação;
111- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relação sexual não desejada, meciante intimidação, ameaça, coação ou
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer motlo, a sua sexualidade, que
a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que 3 force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou
anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV- a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V- a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou
injúria.

7. FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
Na esfera penal, a expressão "violência" designa apenas a violência física ou corporal (vis
corporalis), ou seja, o emprego de força física sobre o corpo da ·rítima de modo a facilitar a execução de determinado crime, a exemplo do que ocorre IDS crimes de roubo (CP, art. 157) e de
estupro (CP, art. 213). O termo "violência" não abrange, portanto, a grave ameaça (vis compulsiva), nem tampouco a chamada violência imprópria, que corresponde à utilização de qualquer
outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência por parte da vítima (v.g., CP, art. 157,
caput, in fine).
Em sentido diverso, a Lei Maria da Penha utiliza o termo "violência" em senrido amplo,
abarcando não apenas a violência física, como também a violêr_cia psicológica, sexual, patrimonial e moral (art. 7°). Além disso, a Lei n° 11.340/06 também utiliza a expressão "violência moral" com significado distinto daquele tradicionalmente utilizad·::l pelo Código Penal. De faro, na
âmbito do Estatuto Penal, o termo "violência moral" é utilizado pelo legislador para se referir à
grave ameaça, ao passo que a Lei Maria da Penha faz uso desse termo para se referir às condutas
que configurem calúnia, difamação ou injúria (art. 7°, V), optando pela expressão "violência
psicológica" para se referir à qualquer espécie de ameaça perpetrada contra a mulher (art. 7°, li).
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LEI N° 11.340/06- VIOLÊNCIA DOMtSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 7°

A caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher não exige a presença
simultânea e cumulativa de todos os requisito:; do art. 7°. Ou seja, para o reconhecimento da
violência contra a mulher, basta a presença alternativa de um dos incisos do art. 7°, em combinação alternativa com um dos pressupostos do art. 5° (âmbito da unidade doméstica, âmbito da
família ou em qualquer relação íntima de afeto). Logo, a violência doméstica e familiar contra a
mulher estará configurada tanto quando uma mulher for vítima de violência sexual no âmbito
da unidade doméstica, quando contra ela for perpetrada violência psicológica numa relação
íntima de afeto.
Para o reconhecimento dessa violência doméstica ou familiar contra a mulher, não há necessidade de habitualidade. Nesse sentido, basta atentar para o quanto disposto no art. 5° da Lei
Maria da Penha, que se refere à prática de qualquer ação ou omissão.
Discute-se na doutrina se as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher
elencadas pelo art. 7° (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) figuram como um rol
taxativo (nurnerus clausus) ou meramente exemplificativo (numerus apertus).
Parte da doutrina entende que, por se tratar de diploma legal que impõe regime jurídico
mais gravoso, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, o rol do art. 7° deve ser
considerado numerus clausus, já que uma norma restritiva de direitos não pode ser interpretada
extensivamente. Logo, a expressão "entre outras" constante do caput do art. 7° deve ser compreendida em função da configuração aberta das definições contidas em cada um de seus incisos,
mas não de modo a permitir a ampliação das formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher. 25
Em sentido diverso, em posição à qual nos filiamos, outros doutrinadores sustentam que,
como o art. 7° faz uso da expressão "entre outras", não se trata de um rol taxativo. Logo, é perfeitamente possível o reconhecimento de outras formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher. Tem-se aí verdadeira hipótese de interpretação analógica: como o legislador não é capaz
de prever todas as situações de violência que podem ocorrer no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, utiliza-se de uma fórmula casuística- violência física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral-, para depois se valer de uma fórmula genérica - entre outras -, o
que significa dizer que toda e qualquer forma de violência contra a mulher semelhante àquelas
anteriormente mencionadas será idônea para autorizar a incidência dos ditames gravosos da Lei
Maria da Penha.

7.1. Violência física.
A primeira espécie de violência explicitada pelo art. 7° é a violência física, compreendida
como qualquer conduta.que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
Como se percebe, violência física (vis corporalis) é o emprego de força física sobre o corpo
da vítima, visando causar lesão à integridade ou à saúde corporal da vítima. São exemplos de
violência física, ofensivas à Integridade, as fraturas, fissuras, escoriações, queimaduras, luxações,
equimoses e hematomas. A ofensa à saúde corporal, por sua vez, compreende as perturbações fisiológicas (desarranjo no funcionamento de algum órgão do corpo humano) ou mentais (alteração prejudicial da atividade cerebral). Como exemplos de crimes praticados com violência física,
25

Nesse sentido: FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2010. p. 668.
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podemos citar as diversas espécies de lesão corporal (CP, art. 129), o homicídio (CP, art. 121) e
até mesmo a contravenção penal de vias de fato (Dec.-Lei n° 3.688/41, art. 21).

7.2. Violência psicológica.
A violência psicológica é conceituada pela Lei Maria da Penha corno qualquer conduta que
lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
Por meio desta espécie de violência, vez por outra inclusive mais grave que a violência
física, o agressor procura causar danos emocionais à mulher, geralmente por meio de ameaças,
rejeições, humilhações ou discriminações, objetivando não apenas diminuir sua auto-estima,
como também prejudicar seu pleno desenvolvimento. Crimes como o constrangimento ilegal
(CP, art. 146), a ameaça (CP, art. 147), e o sequestro e cárcere privado (CP, art. 148), podem
ser citados como exemplos de infrações penais que materializam essa violência psicológica. A
propósito, em caso concreto no qual o acusado fez várias ameaças de causar mal injusto e grave
a sua irmã, provocando danos materiais em seu carro, causando-lhe sofrimento psicológico e
dano moral e patrimonial com o objetivo de forçá-la a abrir mão do controle da pensão que a
mãe de ambos recebia, concluiu o STJ que, a despeito de não haver coabitação entre autor e
vítima, seria possível a aplicação da Lei Maria da Penha porquanto estaria evidente que o agente
teria se valido de sua autoridade de irmão da vítima para subjugar sua irmã com o fim de obter
para si o controle do dinheiro da pensão. 26

7.3. Violência sexual.
A terceira forma de violência doméstica e familiar contra a mulher explicitamente descrita
pelo art. 7° é a sexual, entendida corno qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso
da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que
a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.
Esta espécie de violência é concretizada através de diversos crimes previstos no Código
Penal, tais como o estupro (CP, art. 213), estupro de vulneráve( (CP, art. 217-A), satisfação de
lascívia mediante presença de criança ou adolescente (CP, art. 218-A), favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável (CP, art. 218-B), entre outros previstos
no Título VI da Parte Especial do Código Penal, que versa sobre os Crimes contra a dignidade
sexual.
Especificamente em relação aos crimes contra a liberdade sexual, previstos entre os arts. 213
e 216-A, o fato de tal delito ser praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra
a mulher não tem o condão de alterar a espécie de ação penal. Afinal, não consta da Lei n°
26
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11.340/06 qualquer ressalva em relação ao assunto. Logo, pelo menos em regra, tais crimes
continuam sendo perseguidos mediante ação penal pública condicionada à representação, nos
exatos termos do art. 225, caput, do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 12.015/09.
Evidentemente, se o crime for praticado amtra menor de 18 anos ou contra pessoa vulnerável,
ou se dele resultar lesão corporal grave ou morte, a ação penal será pública incondicionada. 27
Na mesma linha, como a Lei Maria da Penha não traz qualquer norma especial em sentido
diverso, a majorante do art. 226, inciso 11, do Código Penal, continua sendo aplicável apenas
quando os crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável forem praticados por ascendente,
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge. companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por pessoa que, por qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela. Como se
percebe, esta causa de aumento de pena é mais restrita que o conceito de violência doméstica e
familiar contra a mulher (Lei n° 11.340/06, arts. 5° e 7°). Exemplificando, se um crime de estupro for praticado por um primo no âmbit:J da unidade familiar, por mais que se trate de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, não será possível a incidência da causa de
aumento de pena do art. 226, II, do CP, o que, todavia, não afasta a aplicação da circunstância
agravante do art. 61, II, alínea "f", in fine, do mesmo diploma legal. 28

7.4. Violência patrimonial.
Consoante disposto no art. 7°, inciso IV, da Lei n° 11.340/06, a violência patrimonial deve
ser compreendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Exemplos de crimes que materializam essa forma de violência podem ser encontrados no
Título li da Parte Especial do Código Penal, que versa sobre os Crimes contra o patrimônio.
Apesar de o legislador fazer referência à dolência patrimonial, esta forma de violência doméstica e familiar contra a mulher prevista no art. 7°, IV, da Lei Maria da Penha, não pressupõe o
emprego de violência física ou corporal, restando caracterizada mesmo nas hipóteses de crimes
patrimoniais praticados sem o emprego de vis corporalis ou grave ameaça (v.g., furto, furto de
coisa comum, apropriação indébita, estelionato).
Como o art. 7° da Lei Maria da Penha aponta a violência patrimonial como uma das
formas de violência, há certa controvérsia na doutrina quanto à possibilidade de aplicação das
imunidades absolutas e relativas aos crimes patrimoniais praticados em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ~em o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa
(CP, art. 183, I). Sobre o assunto, há duas posições antagônicas:
a) uma primeira corrente entende que às hipóteses de violência doméstica e familiar contra
a mulher não são aplicáveis as imunidades absolutas (art. 181) e relativas (art. 182) previstas
no Código Penal. É nesse sentido a lição de Maria Berenice Dias. Para a autora, como a violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n°
11.340/06, art. 7°, IV), quando a vítima for mulher e mantiver com o autor da infração vínculo
27

Para mais detalhes acerca da espécie de ação penal nos crimes contra a liberdade sexual, remetemos o leitor
ao nosso Curso de Processo Penal- Volume único (Niterói/R!: Editora lmpetus, 2013. p. 243-251).

28

Com entendimento semelhante: FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial. Vol. 1. 6' ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 671.
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de natureza familiar, não será possível a aplicação das referidas imunidades. Destarte, como
o furto não mais será tolerado nas relações afetivas, o agressor pode ser objeto de persecução
penal, sujeitando-se ademais, à aplicação da circunstância agravante do art. 61, I!, "f", do CP;~~
b) uma segunda corrente doutrinária, à qual nos filiamos, sustenta que, diante do silêncio
da Lei Maria da Penha, que não contém qualquer dispositivo expresso vedando a aplicação dcs
arts. 181 e 182 do CP, o ideal é concluir que as imunidades absolutas e relativas continuam
sendo aplicáveis às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Quando a lei quis afastar a possibilidade de aplicação de tais imunidades a
determinada espécie de crime, o fez de maneira expressa, a exemplo do que se dá na hipótese de
crime praticado contra o patrimônio de idoso. De fato, consoante disposto no art. 183, incis•J
III, do Código Penal, acrescentado pelo Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03), não se aplicao
as imunidades dos arts. 181 e 182 quando o crime é praticado contra pessoa com idade igu::.l
ou superior a 60 (sessenta) anos. Ora, se o Estatuto do Idoso trouxe vedação expressa quanto à
incidência das imunidades a tais crimes, é evidente que a Lei Maria da Penha devia ter contemplado semelhante restrição. Se não o fez, não é dado ao operador estender semelhante restrição
aos crimes patrimoniais praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, sob
pena de verdadeira analogia in malam partem, colocando-se em rota de colisão com o princípio
da legalidade. 30

7.5. Violência moral.
A última forma de violência prevista no art. 7° da Lei Maria da Penha é a moral, conceituada como qualquer conduta que configure calúnia (imputar falsamente a alguém fato definido
como crime), difamação (imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação) ou injúria (ofender a
dignidade ou o decoro de alguém).
Como os três crimes acima apontados têm, em regra, pena máxima cominada igual cu
inferior a 2 (dois) anos, poder-se ia concluir que a competência para seu processo e julgamento
seria dos Juizados Especiais Criminais, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
Todavia, como o art. 41 da Lei Maria da Penha é expresso no sentido de vedar a aplicação da
Lei n° 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, ind~
pendentemente da pena prevista, é certo concluir que, presente uma das hipóteses do art. 5° da
Lei n° 11.340/06, não se admite a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizadcs,
recaindo sobre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência
para o processo e julgamento de tais delitos. Portanto, caracterizada hipótese de violência moral
contra a mulher no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, mesmo que a
infração penal praticada seja considerada de menor potencial ofensivo, fixar-se-á a competência
do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 31
Com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, tem havido um sensível i 1cremento da violência moral contra a mulher. Infelizmente, é comum a exposição pela internet
29

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher. 3• ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 71.

30

Com entendimento semelhante: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 66.

31

STJ, 3• Seção, CC 102.832/MG, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/04/2009. Para mais detalhes ace·ca
da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, remetemos o leitor aos comentários ao art. 14 da Lei Maria da Penha.
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de vídeos e fotografias capturadas em momentos de intimidade de um casal após o fim de determinado relacionamento, causando inegável prejuízo à honra objetiva e subjetiva da mulher.
Em tais hipóteses, para além da responsabilizaçáo criminal do agressor, também se admite o
ajuizamento, no cível, de demanda visando à reparação por eventuais danos materiais e morais.
TiTULO 111
DA ASSIST~NCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOL~NCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CAPiTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO
Art. 8' A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á
por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
I- a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública
com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;
li -a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a
perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência
da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;
111 -o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da
família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 111 do art. 1', no inciso IV do art. 3' e no inciso
IV do art. 221 d·a Constituição Federal;
IV- a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, ·em particular
nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
V- a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica
e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei
e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI -a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais,
tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;
VIl - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de
Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às
questões de gênero e de raça ou etnia;
VIII- a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
IX- o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à.eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
CAPiTULO 11
DA ASSIST~NCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOL~NCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
Art. 9!!. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de
forma articulada e conforme os prindpios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e
políticas públicas de proteção, e emergencial mente quando fór o caso.
§ 1! O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão dá mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.
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§ 2! O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar
sua integridade física e psicológica: "

I- acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta
ou indireta;
11- manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho,
por até seis meses.
§ 3! A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços
de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da
Síndrome da lmunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e
cabíveis nos casos de violência sexual.

CAP[TULO 111
DO ATENDIMENTO PElA AUTORIDADE POLICIAL
Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida
protetiva de urgência deferida.
Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade
policial deverá, entre outras providências:
I- garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
11- encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
li l-fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou loc~l seguro, quando houver risco de vida;

IV- se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local
da ocorrência ou do domicílio familiar;
V- informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.
Art. li. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro
da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem
prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:
I- ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

11- colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
111- remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido
da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;
IV- determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros
exames periciais necessários;
V- ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes
criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais
contra ele;
VIl- remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.
§ 1! O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

1- qualificação da ofendida e do agressor;
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11- nome e idade dos dependentes;
111- descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.
§ 2~ A autoridade policial deverá anexar ao dOcumento referido no§ 1~ o boletim de ocorrência

e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.
§ 3~ Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por
hospitais e postos de saúde.

8. ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL.
Em seu art. 12, a Lei no 11.340/06 elenca uma série de providências que devem ser adotadas pela autoridade policial tão logo tome conhecimento de uma hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. Trata-se de rol exemplificativo. Algumas são de caráter obrigatório, como, por exemplo, a oitiva da vítima, lavratura do boletim de ocorrência e atermação
da representação; outras, no entanto, têm sua realização condicionada à discricionariedade da
autoridade policial, que deve determinar sua realização de acordo com as peculiaridades do caso
concreto. Exemplificando, se o crime não deixar vestígios, não haverá necessidade de se proceder
ao exame de corpo de delito.

8.1. Oitiva da vítima.
Deve a autoridade policial proceder à oitiva da ofendida, se possível. Conquanto seu depoimento deva ser colhido com certa reserva, haja vista seu envolvimento emocional com o fato
delituoso e consequente interesse no deslinde da investigação, as informações por ela prestadas
poderão ser muito Úteis na busca de fontes de provas, contribuindo para o êxito das investigações.32
Nos crimes às ocultas, como geralmente são praticadas as infrações penais com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental importância
como elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas
existentes nos autos. Por isso, em caso concreto no qual, além da declaração da vítima de que
o acusado teria sido o autor dos socos contra ela desferidos, havia exame de corpo de delito a
demonstrar a materialidade do delito, concluiu o STJ estarem presentes elementos suficientes a
autorizar o início da persecutio criminis in iudicio. 33
De acordo com o art. 201, § 1°, do CPP, aplicável subsidiariamente às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, se, intimada para esse fim, a ofendida deixar de
comparecer, é possível que a autoridade policial determine sua condução coercitiva, salvo nas
hipóteses de crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação, hipóteses
em que a própria deflagração da persecução penal fica condicionada à manifestação da vontade
da vítima.
32

Com entendimento semelhante: O papel da vítima na processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 59-60.

33

STJ, 6• Turma, HC 144.729/DF, Rei. Min. Celso Limongi- Desembargador convocado do TJ/SP -, j. 14/04/2011,
DJe 02/05/2011.
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Outrossim, se a vítima comparecer à Delegacia de Polícia, além de sua oitiva, dispõe o
art. 12, inciso I, que a autoridade policial deve lavrar o h:Jietirn de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada.

8.2. Colheita de outras provas.
Confirmando a discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório da autoridade
policial no curso de um inquérito policial, prevê o art. 12, II, da Lei n° 11.340/06, que a autoridade policial deve colher todas as provas que servirerc~ para o esclarecimento do fato e de suas
circunstâncias.

8.3. Remessa do pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima.
Consoante disposto no art. 12, inciso Ill, da Lei Maria da Penha, a autoridade rolicial
responsável pelas investigações tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para remeter aa juízo
competente expediente apartado com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência.
Este pedido deve ser tomado a termo pela autorid1de polida[ e deverá conter: a) qualificação da ofendida e do agressor; b) nome e idade dos dependentes; c) descrição sucinta do fato e
das medidas protetivas solicitadas pela vítima. Nesse caso, incumbe à autoridade policial anexar
a este pedido o boletim de ocorrência, assim como cópia de rodos os documentos dispa níveis
em posse da vítima. 34

8.4. Determinação de realização de exame de corpo de delito da ofendida e
outros exames periciais necessários.
Dentre as várias diligências a serem determinadas pela autoridade policial, a Lei n°
11.340/06 prevê que a autoridade policial deve determinar a realização de exame de corpo de
delito da vítima, além de outros exames periciais nec::ssários (art. 12, IV). O dispositivo vem
ao encontro do quanto disposto no art. 158 do CPP, q·.te deter:nina que, nas hipóteses em que a
infração deixar vestígios, será indispensável o exame de :orpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado.
Este dispositivo deve ser interpretado em cotejo :em o art. 12, § 3°, da Lei Mari<. da Penha. De um lado- art. 12, IV-, a Lei Maria da Penh1 mantém-se apegada ao sistema da prova
tarifada, prevendo que, nas hipóteses em que a infraçío pena~ deixar vestígios, a materialidade
da violência doméstica e familiar contra a mulher de•te ser comprovada por meio de exame de
corpo de delito, direto ou indireto. Todavia, mais adiuue- art. 12, § 3°- a própria Lei Maria
da Penha dispõe que serão admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos
fornecidos por hospitais e postos de saúde.
Parte da doutrina sustenta que esses laudos ou prontuários médicos podem ser u:ilizados
apenas para fins de oferecimento da peça acusatória (denúncia ou queixa) e para a decretação
de medidas cautelares (v.g., prisão preventiva, medicas cautelares diversas da prisão, medidas
34
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protetivas de urgência). No entanto, nos mesmos moldes do Código de Processo Penal (art. 158),
para fins de prolação de uma sentença condenatória, quando a infração deixar vestígios, subsiste
a indispensabilidade do exame de corpo de delito (direto ou indireto), já que este meio de prova
seria o único capaz de comprovar a materialidade de uma violência doméstica e familiar contra
a mulher. 35
A despeito desse entendimento doutrinário, parece-nos que tal interpretação torna absolutamente inócua a previsão legal do art. 12, § 3°, que claramente faz referência aos laudos ou
prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde como meios de prova. Ora, se a
própria Lei Maria da Penha faz referência a tais documentos como verdadeiros meios de prova,
ou seja, a um instrumento por meio do qual as fontes de prova são introduzidas no processo, é
evidente que, nos mesmos moldes do que ocorre no âmbito dos Juizados Especiais Criminais
(Lei n° 9.099/95, art. 77, § 1°), os laudos ou prontuários médicos também podem ser utilizados
na sentença condenatória para a formação do convencimento do juiz acerca da materialidade de
uma violência doméstica e familiar contra a mulher, e não apenas para fins de oferecimento da
peça acusatória ou decretação de medidas cautelares.
Nesse contexto, não custa lembrar que a dispensa do exame de corpo de delito para o oferecimento da denúncia já ocorre nos demais procedimentos do CPP. Neles, o exame de corpo
de delito também não é condição sine qua non para o oferecimento da denúncia, à exceção de algumas hipóteses excepcionais (v.g., drogas, crimes materiais contra a propriedade imaterial). Se
o exame de corpo de delito não é necessário para o oferecimento da peça acusatória nos demais
procedimentos, é evidente que a importância dos laudos ou prontuários médicos a que se refere
o art. 12, § 3°, não está restrita ao oferecimento da peça acusatória, sob pena de esta interpretação restritiva tornar inócua a referida previsão legal, já que tal sistemática já seria adotada pela
legislação processual comum. Por conseguinte, tais laudos ou prontuários médicos, isoladamente considerados, podem ser utilizados não apenas para o oferecimento da peça acusatória, como
também para o embasamento de eventual sentença condenatória.
Em síntese, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, subsiste a
importância do exame de corpo de delito, cuja realização deve ser determinada ex officio pela
autoridade policial (Lei n° 11.340/06, art. 12, IV). No entanto, em clara mitigação à prova
tarifada do art. 158 do CPP, o art. 12, § 3°, da Lei Maria da Penha, permite a prolação de um
decreto condenatório com a comprovação da materialidade da violência doméstica e familiar
contra a mulher atestada única e exclusivamente por laudos ou prontuários médicos (v.g., cópias
de ficha clínica ou de prontuário de hospital ou pronto-socorro, relatório médico, etc.).

8.5. Oitiva do agressor e das testemunhas.
A autoridade policial também deve" ouvir o agressor e as testemunhas. Quanto à oitiva do
agressor, deve ser observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo III ("Do interrogatório
do acusado) do Título VII ('-'Da prova"), do CPP, devendo o respectivo termo ser assinado por
duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura.
A presença de advogado quando do interrogatório do agressor pode até ser admitida pela a4toridade policial, mas daí não se pode concluir que sua presença seja obrigatória e
35

Com esse entendimento: FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010. p. 689. E ainda: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 92.
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imprescindível. É bem verdade que a realização do interrogatório na fase judicial demanda a
presença de defensor, que inclusive terá o direito de se entrevistar prévia e reservadamente com
seu cliente antes da realização do ato processual (CPP, art. 185, com redação determinada pela
Lei n° 10.792/2003). No entanto, levando-se em consideração que o inquérito policial possui
natureza inquisitorial, não se faz necessária a presença de advogado quando da oitiva do indiciado em sede de investigação preliminar. 36
Por força do princípio do nemo tenetur se detegere, há de se lembrar que o suspeito, investigado, indiciado ou acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo (direito à não
autoincriminação). Portanto, deve o investigado ser formalmente advertido pela autoridade policial que tem direito ao silêncio, e que do exercício desse direito não poderá decorrer qualquer
prejuízo a sua pessoa.
Não há mais necessidade de curador para o indiciado menor de 21 (vinte e um) anos. Isso
porque, por força do Código Civil (art. 5°), a menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos.
Ademais, o art. 194 do CPP, que previa a necessidade de nomeação de curador para o menor
de 21 anos por ocasião do interrogatório judicial, foi revogado pela Lei n° 10.792/03. Daí o
entendimento da doutrina no sentido da revogação tácita do art. 15 do CPP. Não se pode esquecer, todavia, que ainda se afigura possível a nomeação de curador para o índio não adaptado
ao convívio social, assim como para o inimputável do art. 26, caput, do Código Penal, tal qual
dispõe o art. 151 do CPP. De todo modo, se os privilégios processuais para os menores de 21 e
maiores de 18 anos deixaram de existir em face do novo Código Civil, importante ressaltar que
as normas de natureza material que lhes são favoráveis ainda permanecem em vigor, como, por
exemplo, a contagem da prescrição pela metade (CP, art. 115).37
Apesar de o interrogatório judicial ser subdividido em duas fases, a primeira relativa à
pessoa do acusado, e a segunda quanto aos fatos que lhe são imputados (CPP, art. 187), o
interrogatório policial deve ficar restrito à infração penal sob investigação. Afinal, esse interrogatório judicial sobre a pessoa do acusado foi inserido no texto do art. 187 do CPP pela Lei n°
10.792/03 apenas para que o magistrado tivesse conhecimento acerca de sua personalidade, de
sua culpabilidade e de seus antecedentes, para fins de avaliação das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP.
Uma última questão, pouco estudada pela doutrina processual penal, deve ser analisada:
deve a autoridade policial assegurar ao agressor o direito de ser ouvido no inquérito policial? A
partir do momento em que a Constituição Federal dispõe que o preso será informado de seus
direitos, entre os quais o de permanecer calado (CF, art. 5°, LXIII), subentende-se que o preso, aí
compreendido o suspeito, investigado ou indiciado, tem o direito de ser ouvid0 pela autoridade
policial. Afinal, alguém só pode permanecer calado .se a ele for assegurado o direito de ser ouvido. Pode o indiciado até se valer de seu direito ao silêncio, e permanecer calado, mas daí não
se pode admitir que um inquérito possa ser concluído sem que lhe seja franqueada a possibilidade de apresentar sua versão sobre os fatos sob investigação. Pensamos, pois, que é direito do
36

No sentido de que a ausência de advogado por ocasião da lavratura do flagrante não é causa de nulidade do
ato quando o individuo é informado de seus direitos constitucionais e expressamente declara que se reserva no
direito de só falar em juizo: STJ, s• Turma, HC 24.510/MG, Rei. Min. Jorge Scartezzini, DJ 02/06/2003 p. 310.

37

No sentido de não mais ser necessária a nomeação de curador especial para indiciados/acusados com idade
entre 18 e 21 anos, já que a maioridade passou a ser adquirida não mais aos 21 anos, mas sim aos 18 anos: STJ,
HC 89.684, Rei. Min. Felix Fischer, DJU 28.04.08.
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investigado ser ouvido pela autoridade competente antes que a investigação criminal seja concluída. Logicamente, na hipótese de investigado foragido, seu interrogatório não será possível,
mas aí se entende que foi o próprio indivíduo que abriu mão do seu direito de ser ouvido. Nessa
linha, Antônio Scarance Fernandes apon~a os principais direitos do imputado na fase processual: a) ter ciência da imputação; b) ser ·:mvido sobre a imputação; c) ter conhecimento do proceder
investigatório; d) apresentar, por si ou pJr defensor, dados que possam influir no andamento
da investigação, no oferecimento da denl.ncia e na análise da viabilidade de futura acusação. 38

8.6. Identificação do indiciado e juntada da folha de antecedentes criminais.
Dispõe o art. 12, inciso VI, da Lei Maria da Penha, que a autoridade policial também deve
ordenar a identificação do agressor e tàzer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais,
indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra
ele.
Há quem entenda que este dispositi·ro teria criado nova hipótese de identificação criminal
compulsória, para além daquelas previstas no art. 3° da Lei n° 12.037/09.
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos que a Lei Maria da Penha não
instituiu a obrigatoriedade de identificação criminal do sujeito ativo da violência doméstica e familiar contra a mulher. A uma porque o dispositivo refere-se genericamente à "identificação do
agressor", sem fazer qualquer referência à identificação fotográfica e datiloscópica, espécies do
gênero identificação criminal. A duas porque a Lei n° 12.037/09, diploma legal que trata exclusivamente SObre a identificação Crimcnal, dispõe expreSSamente em SeU art. }0 que 0 Civilmente
identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos na referida Lei.
Logo, como a Lei n° 12.037/09 silencia acerca da identificação criminal compulsória do autor
da violência doméstica e familiar contra a mulher, o ideal é concluir que a identificação do agressor a que se refere o art. 12, inciso VI, da Lei Maria da Penha, abrange apenas a identificação
civil do autor do fato delituqso por meio de um dos documentos enumerados pelo art. 2° da
Lei n° 12.037/09: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira d'e identificação funcional, documentos de identificação militares ou outro documento
público que permita a identificação do indiciado.

O art. 12, inciso VI, da Lei Maria da Penha, também determina que a autoridade policial
deve fazer juntar aos autos do procedirr.ento investigatório a folha de antecedentes criminais do
agressor, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais
contra ele. A folha de antecedentes é a ficha que contém a vida pregressa criminal do investigado, de onde constam dados como a relação dos inquéritos policiais já instaurados contra sua
pessoa e sua respectiva destinação.

8.7. Remessa dos autos ao Juiz e ao Ministério Público.
De acordo com o art. 12, VII, da Lei Maria da Penha, incumbe à autoridade policial remeter, no prazo legal, os autos do inquériw policial ao juiz e ao Ministério Público. Como o dispositivo refere-se à remessa dos autos no prazo legal, aplica-se, subsidiariamente, o quanto disposto
no art. 10, caput, do CPP, que prevê qLte o inquérito deve ser concluído no prazo de 10 (dez)
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o
38

Reação defensiva à imputação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 113.

Art. 13

LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL C::JMENTADA- Renato Brasileiro de Lima

prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30
(trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
TfTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS
CAP[TULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execLção das causas cíveis e criminais decorrentes da
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de
Processo Penal e Processo Civil e da legislação e;pecífica relativa à criança, ao adolescente e ao
idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

9. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE E DO ESTATUTO DO IDOSO.
Por mais que o legislador da Lei Maria da Penha tenha se esforçado para regulamentar o
processo e julgamento das demandas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, é evidente que jamais seria possível regular toda a gama possível de situações fáticas. Daí
a importância do art. 13 da Lei n° 11.340/06, ·=J.UC permite a aplicação subsidiária das normas
constantes do Código de Processo Penal, do Cé.digo de Processo Civil, do Estatuto da Criança
e do Adolescente e do Estatuto do Idoso.
Art. 14. Os Juizados de·Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

10. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER.
De modo a se evitar que a lentidão do caso Maria da Penha voltasse a se repetir, houve a
preocupação por parte do legislador em criar u:n órgão especializado para os casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Daí o m:Jtivo pelo qual o art. 14 da Lei Maria da Penha
determinou a criação dos juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Apesar de o legislador ter chamado esse órgão jurisdicional de Juizado, de modo algum
deve ser o mesmo confundido com os Juizados Especiais Criminais, na medida em q.1e às infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher- aí incluidos crimes
e contravenções penais-, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.099/95
(Lei n° 11.340/06, art. 41). Por isso, de modo a se evitar qualquer confusão, melhor teria andado
o legislador se tivesse usado a expressão Vara, ao invés de juizado.
Caracterizada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência
deste Juizado abrange crimes e contravenções pc:nais. Por isso, em caso concreto relativo a agente
que desferiu socos e tapas no rosto da vítima, porém sem deixar lesões, caracterizando, portanto,
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a conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), a 3a Seção do STJ afastou
a competência do Juizado Especial, por entender ser inaplicável a Lei n° 9.099/1995 aos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que se trate de contravenção penaJ.3 9
O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher funciona, em regra, perante
a Justiça Estadual, com competência cível e criminal (cumulativa) para o processo, o julgamento
e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Enquanto não houver a estruturação desses Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, o art. 33 da Lei Maria da Penha, a ser estudado mais adiante, prevê uma regra de transição permitindo que varas criminais cumulem as competências cível e criminal para processar e
julgar as causas decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.

10.1. Crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Ao contrário do Tribunal do Júri, que tem sua competência voltada para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a violência doméstica normatizada pela Lei Maria da
Penha não guarda correspondência com qualquer delito específico tipificado no Código Penal
e na Legislação Especial. Na verdade, desde que praticada no contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, toda e qualquer infração penal poderá ser julgada pelo Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Especificamente em relação aos crimes dolosos contra a vida praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, como o art. 14 da Lei Maria da Penha dispõe que os Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher serão criados pelos Estados, caberá à Lei de
Organização Judiciária local dispor sobre o assunto.
Pelo menos em tese, desde que respeitada a competência do Júri para o efetivo julgamento
do crime doloso contra a vida, a Lei de Organização Judiciária local pode outorgar aos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência para a supervisão das investigações (v.g., deferimento de medidas cautelares, convalidação judicial da prisão em flagrante)
e para primeira fase do procedimento bifásico do Júri (judicium accusationis), culminando com
uma possível decisão de pronúncia, absolvição sumária, desclassificação ou impronúncia. Em
outras palavras, desde que respeitada a competência constitucional do Tribunal do Júri para o
julgamento desse crime doloso contra a vida, não há qualquer óbice à tramitação das investigações e da primeira fase do procedimento perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, cuja. competência cessaria corn a decisão de pronúncia, hipótese em que os
autos seriam obrigatoriamente remetidos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do
art. 421 do CPP, a quem caberia proceder à preparação do processo para que o acusado fosse
julgado no Plenário do Júri. A propósito, ressalvando a competência do Júri exclusivamente
para o julgamento do crime doloso contra a vida, o STJ já teve a oportunidade de concluir que
é perfeitamente p9ssível que norma de organização judiciária local autorize o processamento de
39

STJ, 3~ Seção, CC 104.020/MG, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/8/2009. No mesmo
sentido: STJ, 5~ Turma, HC 158.615/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 15/02/2011, DJe 08/04/2011.
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crime doloso contra a vida perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
até a fase de pronúncia. 40
Noutro giro, se a Lei de Organização Judiciária local possuir dispositivo expresso atribuindo
ao Tribunal do Júri o processo e julgamento de ambas as fases do procedimento bifásico de crimes
dolosos contra a vida, mesmo se praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, tal competência não poderá ser deslocada às "Varas Especializadas" a que se refere o art. 14
da Lei Maria da Penha. A título de exemplo, como há previsão expressa na Lei de Organização
Judiciária do Distrito Federal a respeito da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar
os crimes dolosos contra a vida, ainda que se trate de deliro cometido em contexto de violência
doméstica, é evidente que tal feito não pode ser processado nos Juizados de Violência Doméstica. 41
Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o
Juizado:
I -do seu domicílio ou de sua residência;
11- do lugar do fato em que se baseou a demanda;
111- do domicílio do agressor.

11. FORO DE ELEIÇÃO PARA OS PROCESSOS CÍVEIS.
Especificamente em relação aos processos cíveis regidos pela Lei Maria da Penha, o art. 15
confere à ofendida a possibilidade de optar pela competência do Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a mulher do seu domicílio (ou de sua residência), do lugar do faro em que
se baseou a demanda, ou do domicílio do agressor. Esta possibilidade de escolha conferida à
ofendida está restrita aos processos cíveis. Por consequência, em relação aos processos criminais,
continuam válidas as regras inseridas entre os arts. 69 e 91 do Código de Processo Penal, que
estabelecem que a competência territorial será fixada, em regra, com base no lugar da consumação da infração penal (CPP, art. 70).
De todo modo, nos casos de exclusiva ação privada, leia-se, nos casos de ação penal exclusivamente privada (v.g., violência moral tipificadora de crime contra a honra) ou ação penal
privada personalíssima, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu,
40

STJ, 5~ Turma, HC 73.161/SC, Rei. Min. Jane Silva - Desembargadora convocada do TJ/MG - j. 29/08/2007,
DJ 17/09/2007 p. 317. Esta decisão do STJ foi impugnada perante o STF por meio do HC 92.538, no qual o Min.
Relator Joaquim Barbosa indeferiu a medida cautelar pleiteada por entender que a resolução no 18/06 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não atentou contra a competência do Tribunal do Júri, porquanto
previu a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Famili;;~r contra a Mulher apenas até o momento
da pronúncia do acusado (STF, HC 92.538 MC/SC, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 25/09/2007, DJ 02/10/2007). Na
visão da 2~ Turma do Supremo, nos casos de crimes dolosos contra a vida, a instrução e a pronúncia não são
privativas do presidente do Tribunal do Júri. Logo, é perfeitamente possível que a competência para a prática
desses atos seja outorgada a outros juízes, como, por exemplo, às varas especializadas no julgamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, pronunciado o acusado, a competência seria deslocada
para a vara do Júri, onde ocorreria, enfim, o julgamento. Com esse entendimento: STF, 2~ Turma, HC 102.150/
SC, Rei. Min. Teori Zavascki, j. 27/05/2014).

41

Nessa linha: STJ, 5• Turma, HC 163.309/DF, Rei. Min. Laurita Vai; j. 07/12/2010, DJe 01/02/2011. E ainda: STJ, 5•
Turma, HC 145.184/DF, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 03/03/2011, DJe 28/03/2011. Em outro julgado, concluiu o STJ
que, estabelecendo a Lei de Organização Judiciária local que cabe ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri processar os feitos de sua competência, mesmo antes do ajuizamento da ação penal, é nulo o processo, por crime
doloso contra a vida- mesmo que em contexto de violência doméstica- que corre perante o Juizado Especial
Criminal: STJ, 6• Turma, HC 121.214/DF, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/05/2009, DJe 08/06/2009.
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ainda quando conhecido o lugar da infra:;:ão (CPP, art. 73). É o chamado foro de eleição no
processo penal, na medida em que o querdante pode optar pelo foro do domicílio ou da residência do réu, mesmo sendo conhecido o lagar onde foi cometida a infração penal. Pela própria
dicção do art. 73 do CPP, depreen::le-se que esse dispositivo não se aplica à ação penal privada
subsidiária da pública, nem tampouco à ação penal pública incondicionada ou condicionada.
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata
esta lei, só sérá admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente
designada com tal finalidade, antes do rece:Jimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

12. AÇÃO PENAL NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E LESÃO
CORPORAL CULPOSA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
Por fo:ça do art. 88 da Lei n' 9.099195, os crimes de lesão corporal leve e de lesão corporal culpo>a, que ames eram de ação penal publica incondicionada, passaram a depender de
representação. Se, no entanto, tais delitos forem praticados no contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher (Lei n° 11.340/06, arts. 5° e 7°), havia, até bem pouco tempo atrás,
intensa controvérsia doutrinária acerca da espécie de ação penal- pública condicionada à representação ou pública incondicionada-, haja vista uma aparente antinomia entre os arts. 16 e 41
da Lei Maria da Penha.
De um lado, o art. 16 da Lei n° 11.340/06 prevê que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento
da denúncia e ouvido o Ministério Público. Como o dispositivo refere-se à representação, há
quem entenda que, mesmo nos casos de v~olência doméstica e familiar contra a mulher, continuaria sendo exigível o implemento da re?resentação em relação aos crimes de lesão corporal
leve e lesão corporal culposa.
Lado outro, o art. 41 da Lei n° 9.09$/95 dispõe que, aos crimes praticados com violência
doméstica e familiar contra a mulr.er, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei
n° 9.099/95. Ora, se a Lei dos Juizados ná:> é aplicável às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, e se é a Lei n° 9.099/95 que dispõe que os crimes de lesão corporal leve e
de lesão cor?oral culposa são de ação pena_ pública condicionada à representação (art. 88), conclui-se que, se acaso praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
tais delitos seriam de ação penal pL.blica ir.condicionada.
Sempre nos pareceu que, não obstante a aparente contradição entre os dois dispositivos, a
lesão corporal leve com violência doméstica e familiar contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada. Primeiro, porque o ar:. 88 da Lei n° 9.099/95 foi derrogado no tocante à Lei
Maria da Penha, já que o art. 41 da Lei n° 11.340/06 expressamente afasta a aplicação da Lei dos
Juizados às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, porque o escopo
de cada uma dessas leis é absolutamente distinto: enquanto a Lei n° 9.099/95 busca evitar o início
do processo penal, a Lei Maria da Penha bu>ca punir com maior rigor o agressor que age às escondidas nos lares, pondo em risco a saúde de ma família. Nessa linha, aliás, é interessante perceber
que a nova redação do art. 129, § 9°, do Código Penal, dada pelo art. 44 da Lei n° 11.340/06,
impondo pena máxima de 03 (três) anos à lesão corporal leve qualificada praticada no âmbito
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familiar, confirma a intenção da Lei Maria da Penha de se proibir a utilização do procedimento
dos juizados especiais, afastando, assim, a exigência de representação da vítima. 42
A controvérsia foi levada ao Superior Tribunal de Justiça. Em um primeiro momento, ora se
entendia que se tratava de crime de ação penal pública incondicionada, ora se entendia que a lesão
corporal leve com violência doméstica e familiar contra a mulher era crime de ação penal pública
condicionada à representação. Após decisões distintas das turmas criminais, a 3a Seção, por maioria, concluiu tratar-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima.
Observou-se que, se entendida a ação como pública incondicionada, estar-se-ia subtraindo da
mulher ofendida o direito e o anseio de livremente se relacionar com quem quer que seja escolhido
como parceiro, o que significaria negar-lhe o direito à liberdade de se relacionar, direito de que é
titular, para tratá-la como se fosse submetida à vontade dos agentes do Estado. Argumentou-se que
não há como prosseguir uma ação penal depois de o juiz ter obtido a reconciliação do ca.;al ou ter
homologado a separação com a definição de alimentos, partilha de bens, guarda e visitas. Assim, a
possibilidade de trancamento de inquérito policial em muito facilitaria a composição dos conflitos
envolvendo as questões de Direito de Família, mais relevames do que a imposição de pena criminal
ao agressor. O disposto no art. 41 da Lei Maria da Penha, que veda a aplicação da Lei n° 9.099/95,
deve ser interpretado apenas no sentido da restrição da aplicação do procedimento sumaríssimo e
das medidas despenalizadoras previstas na Lei dos Juizados. 43
Ocorre que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.424, o .Supremo
deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 12, I, 16 e 41, todos da Lei n° 11.340/06,
para assentar a natureza incondicionada da ação penal em casos de lesão corporal leve e/ou culposa envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.' 4
No julgamento do Supremo, pesou o fato de dados estatísticos revelarem que, na maioria dos
casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, esta acaba por não representar ou por afastar a representação anteriormente
formalizada em face de vício de vontade da parte dela. Por isso, o agressor passaria a reiterar seu
comportamento ou a agir de forma mais agressiva. Conclui-se, então, que deixar a mulher decidir
sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar a assimetria de poder decorrente de
relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir para a diminuição de sua
proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implicaria relevar os graves impactos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de romper com o
42

Nessa linha: STJ, 6~ Turma, HC 96.992/DF, Rei. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG),
j. 12/08/2008, DJe 23/03/2009.
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STJ, 3~ Seção, Resp 1.097.042/DF, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/02/2010, DJe 21/JS/2010. No
sentido de que o princípio da unicidade impede que se dê larga hterpretação ao art. 41 da Lei nº 11.340/06, na
medida em que condutas idênticas praticadas por familiar e por terceiro, em concurso, contra a mesma vítima,
estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à condição de procedibilidade: STJ, Sª Turma, f- C 157.416/
MT, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/04/2010, DJe 10/05/2010. Pelo princípio da unicidade . um mesmo
crime não pode estar sujeito a duas espécies distintas de ação penal. É o que ocorreria se se entendesse que
a lesão corporal leve cometida com violência doméstica e familiar contra a mulher fosse crime de ação penal
pública incondicionada. Afinal, praticado o crime pelo marido e por um terceiro em coautoria, ter-se-ia, quanto
ao marido, crime de ação penal pública incondicionada; qLanto ao coautor, que não se enquadra nJ art. 5º da
Lei nº 11.340/06, crime de ação penal pública condicionada à representação.

44

STF, Pleno, ADI 4.424/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012. A partir da decisão proferida pelo STF na
ADI 4.424, o Superior Tribunal de Justiça se viu obrigado a alterar seu entendimento: STJ, 6ª Turma, HC 145.577,
Rei. Min. Assussete Magalhães, j. 18/09/2012, DJe 11/10/2012.
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estado de submissão. Entendeu-se não ser aplicável às hipóteses de violência doméstica e familiar
contra a mulher o disposto na Lei 9.099/95, independentemente da pena prevista, de maneira
que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra
a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública incondicionada. Quanto ao
art. 16 da Lei Maria da Penha, concluiu o Supremo que subsiste a necessidade de representação
para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como o de ameaça (CP, art. 147, parágrafo
único) e os cometidos contra a dignidade sexual (CP, art. 225, caput).
Com o objetivo de evitar novos questionamentos em relação à matéria, o Superior Tribunal
de Justiça deliberou pela aprovação da súmula n. 542: "A ação penal relativa ao crime de lesão
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". De se notar
que a súmula n. 542 do STJ não faz qualquer referência à espécie de lesão corporal resultante de
violência doméstica e familiar contra a mulher, do que se poderia concluir que tanto aquela de natureza dolosa quanto a culposa seriam crimes de ação penal pública incondicionada. Deveras, considerando-se que o art. 5° e os incisos do art. 7° da Lei Maria da Penha não estabelecem qualquer
disrinção, há quem entenda que toda e qualquer infração penal - dolosa ou culposa- seria capaz
de configurar violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, se se trata de violência
de gênero - de se notar que o próprio art. 5°, caput, da Lei n. 11.340/06, faz referência à qualquer
ação ou omissão baseada no gênero -, deve ficar evidenciada a consciência e a vontade do agente de
atingir uma mulher em situação de vulnerabilidade, o que somente seria possível na hipótese de
crimes dolosos. Logo, com a devida vênia ao STJ, parece-nos que a súmula n. 542 deve ser interpretada nos seguintes termos: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal dolosa resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". A contrario sensu, eventual crime
de lesão corporal de natureza culposa (CP, art. 129, §6°), ainda que praticado, por exemplo, contra
a esposa ou contra uma filha, continua funcionando como crime de ação penal pública condicionada à representação, já que a Lei Maria da Penha não é aplicável aos crimes de natureza culposa.

13. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NOS CRIMES PRATICADOS
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER.
Em relação à representação, vigora o princípio da oportunidade ou da conveniência, significando que o ofendido (ou seu representante legal) pode optar pelo oferecimento (ou não)
da representação. Como desdobramento dessa autonomia da vontade, a lei também prevê a
possibilidade de retratação da representação, que, no âmbito do CPP, só pode ser feita enquanto
não oferecida a denúncia pelo órgão do Ministério Público. Retratação, portanto, somente até
o oferecimento da denúncia, marco temporal este que não se confunde com o recebimento da
peça acusatória pelo magistrado. É esse, aliás, o teor do art. 102 do Código Penal e do art. 25
do CPP, que preveem que a representação será irretratá~el, depois de oferecida a denúncia. Logo,
oferecida a denúncia, o ofendido ou seu representante legal já não podem mais se retratar sob a
alegação de que o juiz ainda não teria recebido a peça acusatória.
Essa retratação da representação a que se refere o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP não se
confunde com aquela de que cuida o art. 107, inciso VI, do Código Penal, segundo o qual extingue-se a punibilidade P!!la retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. Nesta, quem
se retrata não é a vítima do crime, mas sim o próprio autor do delito, que resolve desdizer o que
havia dito antes, o que caracteriza, nos casos permitidos em lei, causa extintiva da punibilidade
(v.g., arts. 143, 342, § 2°, ambos do CP).
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Retratar-se significa voltar atrás, arrepender-se; pressupõe o prévio exercício de um direito.
Não se confunde, portanto, com a renúncia, que ocorre quando alguém abre mão de um direito
que ainda não fora exercido. Por isso, especial atenção deve ser dispensada ao art. 16 da Lei
Maria da Penha (Lei n° 11.340/06).
Apesar de o dispositivo falar em renúncia à representação, como se a vítima tivesse abdicado
de um direito ainda não exercido, trata-se, na verdade, de retratação. Se a Lei Maria da Penha fala
em audiência, a ser designada antes do recebimento da denúncia, significa dizer que já teria havido
o oferecimento da representação, condição de procedibilidade para o oferecimento da própria peça
acusatória. Afinal, se a representação não tivesse sido anteriormente oferecida, sequer seria possível
a deflagração das investigações e o oferecimento da denúncia. Nesse sentido, convém lembrar que,
em sede de violência doméstica, a representação é levada a efeito por ocasião do registro da ocorrência, oportunidade em que é tomada a termo pela autoridade policial (Lei n° 11.340/06, art. 12,
I). Houve, pois, uma impropriedade técnica do legislador ao usar a expressão renúncia no art. 16
da Lei Maria da Penha, já que se trata, na verdade, de verdadeira retratação da representação.
Como o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lesão corporal leve e a lesão corporal
culposa praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher são crimes de
ação penal pública incondicionada, a aplicação desse art. 16 da Lei Maria da Penha fica restrita
a outros crimes, cuja persecução penal esteja condicionada ao oferecimento da representação ameaça (CP, 147, parágrafo único) e estupro (CP, art. 225, caput).
No âmbito do Código de Processo Penal, não há qualquer formalidade para a retratação da
representação. Na verdade, há tão somente um limite temporal: a retratação deve ocorrer até o
oferecimento da denúncia. Em sentido diverso, por força do art. 16 da Lei Maria da Penha, para
que a retratação à representação produza efeitos regulares nos crimes praticados com violência
doméstica e familiar contra a mulher cuja persecução penal está condicionada ao implemento
dessa condição, devem ser observados os seguintes requisitos:
1) manifestação da vítima perante o juiz em audiência especialmente designada com
tal finalidade: a retratação à representação pode até ser feita perante a autoridade policial ou
o Ministério Público, mas a produção dos seus efeitos regulares fica subordinada à confirmação desse arrependimento perante o magistrado. Como vigora, em relação à representação, o
princípio da oportunidade (ou da conveniência), parece-nos que recai sobre a própria vítima
(ou seu representante legal) a decisão final acerca da retratação ou ratificação da representação.
Logo, na hipótese de a vítima manifestar voluntariamente seu interesse em não prosseguir com
a persecução penal, quiçá por força de uma possível reconciliação com o agressor, nada poderá
ser feito pelo Juiz ou pelo órgão do Ministério Público;
2) oitiva do Ministério Público;
3) limite temporal: até o recebimento da denúncia. De forma distinta da previsão do
art. 25 do CPP, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação da
representação pode se dar até o recebimento da peça acusatória, em audiência especialmente
designada com tal finalidade, assegurada a presença do juiz, e ouvido o Ministério Público.
Por conseguinte, se a vítima expressar seu interesse em não "pcosseguir com o processo" após o
recebimento da peça acusatória, nada mais poderá ser feito. 45
45
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14. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA RATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ANTERIORMENTE OFERECIDA.
No procedimento de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar que
dependem de representação (v.g., ameaça, estupro), não é obrigatória a designação de audiência
a fim de que a vítima possa manifestar ma retratação ou ratificar a representação anteriormente
oferecida. Tal audiência também não é uma condição de abertura da ação penal em relação a
tais delito$. Em síntese, sua realização nãc. pode ser determinada de ofício pelo juiz como forma
de se constranger a vítima a ratificar representação anteriormente oferecida.
Na ve~dade, sua realização só deve ser determinada pela autoridade judiciária nos casos de
crime de :o.ção penal pública condicionada à representação (v.g., ameaça, estupro, etc.) quando
tiver havido prévia manifestação da parte ofendida perante a autoridade policial ou o Promotor
de Justiça antes do recebimento da denúncia demonstrando sua intenção de retratar-se da representação oferecida para o ajuizamento da ação penal contra o autor da violência doméstica,
cabendo <.ü magistrado verificar a espont<.neidade e a liberdade na prática de tal ato. Logo, caso
não tenha havido qualquer manifestação da vítima quanto ao seu interesse em se retratar, não há
qualquer nulidade decorrente da não realização da referida audiência, já que a lei não exige a realização e-.-e ojficio de uma audiência para ratificação da representação anteriormente oferecida. 46
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que
implique o pagamento isolado de multa.

15. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE PENAS DE CESTA BÁSICA OU OUTRAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
Antes do advento da Lei' Maria da Penha, quando ainda era possível a aplicação da Lei dos
Juizados às hipóteses de violência domésr_ca e familiar contra a mulher, esta espécie de violência
era mensurada de acordo com o valor da pena de multa ou consoante a quantidade de cestas
básicas a que o acusado havia sido condenado. Essa transformação da violência doméstica e
familiar contra a mulher em pecúnia era muito questionada porquanto permitia que eventual
agressão física, psicológica, patrimonial, sexual ou moral contra o sexo feminino fosse sancionada com o simples pagamento de determinada quantia em dinheiro.
Corr. o objetivo de pôr fim ao princípio de que, para bater na esposa ou companheira,
bastava pagar, o art. 17 da Lei Maria da ?enha passou a dispor que, nos crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a aplicação de penas de cesta básica
ou outra que implique somente o pagam~nto de pecúnia, a exemplo do que ocorre com a pena
restritiva de direito de prestação pecur:iária (CP, art. 45, §§ 1° e 2°), bem como a substituição
de pena que implique o pagamento isolado de multa.
Turma, RHC 23.047/GO, Rei. Min. Jorge MJs5i, j. 02/03/2010, DJe 26/04/2010.
46

STJ, s• Turma, RMS 34.607/MS, Rei. Min. Adilson Vieira Macabu - Desembargador convocado do TJ/RJ -,
j. 13/3/2011. E ainda: STJ, S• Turma, HC 17.3.744/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, julgado em 10/05/2011; STJ, S•
Turma. HC 179.446/PR, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 03/05/2012, DJe 10/05/2012; STF, 1• Turma, HC 98.880/MS, Rei.
Min. !Wiarco Aurélio, j. 04/10/2011, DJe 20118/10/2011.
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Especificamente em relação à pena de multa, é impc•rtante notar que o dispositivo veda
apenas a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. É o que ocorre, por
exemplo, na hipótese do art. 44, § 2°, primeira parte, que prevê que "na condenação igual ou
inferior a 1 (um) ano, a substiruição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos". Essa possibilidade de aplicação isolada de multa também tem previsão legal no art. 60,
§ 2°, do CP: "A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 (seis) meses, pode ser
substituída pela de multa, observados os critérios dos incis·)S II e III do art. 44 deste Código".
Interpretando-se a contrario sensu o dispositivo sob comento, conclui-se que é perfeitamente possível a aplicação de pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos diversa da prestação
pecuniária (v.g., prestação de serviços à comunidade), cumuladas (ou não) com eventu2J pena
de multa, já que o art. 17 veda apenas a substiruição de pena que implique o pagamento isolado
da multa, e não sua aplicação cumulativa com outras espédes de pena.
Ao vedar a possibilidade de aplicação isolada da pena de multa, a Lei Maria da Penha deixa
evidente que seu objetivo é demover o agressor da ideia de rersistir na prática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Afinal, por mais que não haja qualquer óbice à substiruição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o agressor saberá de antemão que o e;entual
descumprimento dessas "penas alternativas" poderá resulta: na conversão em prisão (CP, art. 44,
§ 4°), ao contrário do que ocorre com a pena de multa, cu: o não pagamento não autoriza a conversão em pena privativa de liberdade (CP, are. 51). Enfim, por mais que a Lei Maria da Penha não
imponha o cumprimento obrigatório da pena privativa de li )erdade imposta na sentença condenatória, a simples possibilidade de conversão em prisão de eventual pena restritiva de direitos aplicada ao agressor serve como importante fator de dissuasão, evitando-se, assim, a reiteração deliruosa.
Logicamente, para fins de substituição da pena privatJva de liberdade por restritiva de direitos, há de se verificar se estão presentes os requisitos objetives e subjetivos do art. 44 do Código Penal. Por isso, não se admite a substiruição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao
condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico (CP, art. 129,
§ 9°, na redação dada pela Lei 11.340/2006). Afinal, a execução do crime mediante o emprego de
violência funciona como circunstância impeditiva do benefício (CP, art. 44, I). Com o advento da
Lei 9.099/1995, parte da doutrina passou a sustentar que a vedação abstrata prevista no art. 44 do
CP, ao menos em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, implicaria violação ao princípio
da proporcionalidade, ou seja, não haveria razão para impedir a conversão da reprimenda a autores
de delitos que poderiam, em tese, ser agraciados com a transação penal ou suspensão condicional
do processo. Essa linha argumentativa, porém, não teria espaço em relação ao crime de lesão
corporal praticado em ambiente doméstico, por duas razões: a) a pena máxima prevista para esse
delito - três anos-, a impedir a transação penal (Lei 9.099/1995, art. 61); e b) a existência de
comando proibitivo previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha. Portanto, o principal fundamento
-aplicação da Lei 9.099/1995 -daqueles que militariao pelo abrandamento do are. 44 do CP
deixaria de existir quando o cenário fosse de crime de lesão :::orporal no seio familiar. Ademais, não
seria crível imaginar que a Lei Maria da Penha, que teria vbdo justamente tutelar com maior rigor
a integridade física das mulheres, tivesse autorizado a substiruição da pena corporal, mitigando a
regra geral do CP, que a proíbe. Nesse contexto, perderia sustento a alegação de que o art. 17 da
Lei 11.340/2006 autorizaria a substituição de penaY
47
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CAPfTULO 11
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URG~NCIA
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:
1- conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;
11- determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for
o caso;
111- comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento
do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
§ 1~ As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.
§ 2~ As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão
ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.
§ 3! Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder
novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à
proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

16. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
Com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei
Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência que poderão ser adotadas não
apenas em relação à pessoa do agressor (art. 22), mas também quanto à ofendida (arts. 23 e 24).
O art. 22 da Lei n° 11.340/06 faz referência à adoção de tais medidas apenas quando
constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, ante a nova
redação conferida ao art. 313, inciso III, do CPP, pela Lei n° 12.403/11, além da mulher, tais
medidas também podem ser concedidas de modo a coibir a violência doméstica e familiar contra a criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 48
A utilização das expressões entre outras ao final dos arts. 22, caput, e 24, caput, e semprejuizo de outras medidas ao final do art. 23, caput, evidenciam que estamos diante de um rol de
natureza exemplificativa, e não taxativa. O próprio art. 22, § 1°, da Lei Maria da Penha, dispõe
que as medidas protetivas referidas neste artigo náo impedem a aplicação de outras previstas na
legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as ,circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao ·Ministério Público. Há, portanto, um verdadeiro princípio
da atipicidade das medidas protetivas de urgência, a corroborar a tendência do ordenamento
processual de conferir ao magistrado a possibilidade de se valer, em cada caso concreto, da medida que reputar mais adequada, necessária e proporcional, para alcançar o resultado almejado,
ainda que a medida não esteja prevista em lei. 49
48

Para mais detalhes acerca do assunto, remetemos o leitor aos comentários ao art. 20 da Lei nQ 11.340/06.
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Nessa linha: DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais civis da Lei Maria da Penha. In: PEREIRA,
Rodrigo da Cunha (coord.). Família e responsabilidade: Teoria e prática do direito de família. Porto Alegre:
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Logo, se o magistrado entender que não constam dos arts. 22, 23 e 24, nenhuma medida
protetiva de urgência capaz de assegurar a eficácia do processo, poderá se valer não somente das
novas medidas cautelares diversas da prisão introduzidas nos arts. 319 e 320 do CPP pela Lei
n° 12.403/11, como também do poder geral de cautela previsto no art. 798 do CPC (art. 297
do novo CPC). 50

16.1. Natureza jurídica.
A despeito de certa controvérsia na doutrina quanto a sua natureza jurídica, como o próprio legislador se refere a elas como medidas protetivas de urgência, prevalece o entendimento
de que estamos diante de medidas cautelares.
Enfim, são medidas de natureza urgente que se mostram necessárias para instrumentalizar
a eficácia do processo. Afinal, durante o curso da persecução penal, é extremamente comum a
ocorrência de situações em que essas providências urgentes se tornam imperiosas, seja para assegurar a correta apuração do fato delituoso, a futura e possível execução da sanção, a proteção da
própria vítima, ameaçada pelo risco de reiteração da violência doméstica e familiar, ou, ainda, o
ressarcimento do dano causado pelo delito.
Com efeito, de nada valeria, por exemplo, uma sentença condenatória à pena privativa de
liberdade, se o acusado já tivesse se evadido do distrito da culpa; ou criar instrumentos destinados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, se o agressor pudesse continuar
praticando agressões contra sua esposa (ou companheira) durante todo o curso da persecução
penal. É evidente, pois, que a persecução penal no contexto da violência doméstica e familiar
contra a mulher precisa dispor de instrumentos e mecanismos capazes de contornar os efeitos
deletérios do tempo sobre o processo. Essas medidas cautelares inserem-se nas restrições reclamadas pelo Estado Democrático de Direito à coerção para assegurar a finalidade do processoY

16.2 Pressupostos.
Como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua
decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Não se pode pensar que as medidas protetivas de urgência, por não implicarem a restrição
absoluta da liberdade, não estejam condicionadas à observância dos pressupostos e requisitos
legais. Pelo contrário. À luz da regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência, nenhuma dessas medidas pode ser aplicada sem que existam os pressupostos do fumus
comissi delicti e do periculum libertatis.
Magister/IBDFAM, 2010, p. 327.
50

Parte da doutrina é contrária à utilização do poder geral de cautela no processo penal, sob o argumento de que
sua aplicação seria incompatível com o princípio da legalidade, em sua dimensão da taxatívidade. Entre outros,
é nesse sentido a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho (Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo:
Saraiva, 1991. p. 57) e Gustavo Henrique Badaró (Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas - comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2011. p. 228). Sem embargo desse entendimento, há precedentes no STF e no STJ favoráveis à
aplicação subsidiária do art. 798 do CPC (art. 297 do novo CPC) em sede processual penal. Nesse sentido: STF, 2•
Turma, HC 94.147/RJ, Rei. Min. Ellen Gracie, DJe107 12/06/2008. E também: STF, 1• Turma, HC 86.758/PR, Rei.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 02/05/2006, DJ p. 22, 01/09/2006; STF, 1• Turma, HC 86.758, Rei. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 01/09/2006, p. 22; STJ, 6• Turma, HC 114.734/ES, Rei. Min. Paulo Gallotti, DJe 30/03/2009.
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Essa coerção pode ser compreendida como o uso efetivo ou potencial da força estatal para obter determinados
objetivos, cujo cumprimento pelo indivíduo é obrigatório.
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O fumus boni iuris enseja a análise jcdicial da plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de critérios de mera probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis no momento, ou seja, basta que se possa perceber ou
prever a existência de indícios suficientes Fara a denúncia ou eventual condenação de um crime
descrito ou em investigação, bem como a inexistência de causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade. Em se tratando de medidas cautelares concedidas incidentalmente no curso da
persecução penal, não há falar, porém, em fumus boni iuris, mas sim em fumus comissi delicti.
Ora, se o delito é a própria negação do direito, como se pode afirmar que a decretação de uma
medida cautelar está condicionada à comprovação da fumaça do bom direito? Não é a fumaça
do bom direito que determina ou não a pri1ão de alguém, mas sim a comprovação por elementos
objetivos dos autos que formam uma aparência de que o delito foi cometido por aquela pessoa
que se pretende prender. Daí o uso da expressão fumus comissi delicti, a ser entendida como a
plausibilidade do direito de punir, ou seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso,
constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito.
O periculum in mora, por sua vez, cancteriza-se pelo fato de que a demora no curso do processo principal pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha
mais eficácia, pois o tempo fez com que a prestação jurisdicional se tornasse inócua, ineficaz.
Em outras palavras, periculum in mora nada mais é do que o perigo na demora da entrega da
prestação jurisdicional. Em se tratando de medidas protetivas de urgência, o perigo não deriva
do lapso temporal entre o provimento caurelar e o definitivo, mas sif11 do risco emergente da situação de liberdade absoluta do agente. Logo, em uma terminologia mais específica às medidas
cautelares, utiliza-se a expressão periculum libertatis, a ser compreendida como o perigo concreto
que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo
penal, a efetividade do direito penal ou 2. segurança socia!.5 2
Consoante a nova redação do art. 282, inciso I, do CPP, perfeitamente aplicável às hipóteses de violência domésdca e familiar contra a mulher, as medidas cautelares deverão ser
aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamewe previstos, para evitar a prática de infrações penais.
O dispositivo guarda estreita semelhança com o art. 312 do CPP, que estabelece que a prisão
preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, ou a garantia da ordem fública ou da ordem econômica.
Em face do caráter urgente da medica cautelar, ao analisar a presença desses pressupostos,
limita-se o juiz ao exercício de uma mera c~içáo sumária. Em outras palavras, quando da adoção
de uma medida cautelar, é inviável exigiHe que o juiz desenvolva atividade cognitiva no mesmo
grau de profundidade que aquela desenvolvida para o provimento definitivo. Não se decide com
base no ius, mas sim no fumus boni iuris. De todo modo, diante da dúvida acerca da presença de
tais pressupostos, é perfeitamente possível que o magistrado designe uma audiência de justificação
prévia, aplicando subsidiariamente o quanto disposto no art. 804 do Código de Processo Civil
(art. 300, §2°, do novo CPC), como expressamente autorizado pelo art. 13 da Lei n° 11.340/06.
52

Na dicção do Supremo, "à falta da demonstração em concreto do pericufum libertatis do acusado, nem a gravidade abstrata do crime imputado, ainda cue qualificado de hediondo, nem a reprovabilidade do fato, nem o
consequente clamor público constituem moti Jos idõneos à prisão preventiva: traduzem sim mal disfarçada nostalgia da extinta prisão preventiva obrigatória". (STF, 1• Turma, RHC 79.200/BA, Rei. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 13/08/1999 p. 09).
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16.3. Procedimento para a aplicação das medidas protetivas de urgência.

16.3.1. Aplicação isolada ou cumulativa das medidas.
As diversas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem se~ aplicadas isolada ou cumulativamente. É nesse sentido o teor :lo art. 19, § 2°, da Lei n° 11.340/06.
A depender da adequação da medida e da necessidade do caso concreto, é possível que o juiz
adote uma ou mais das medidas acautelatórias, devendo, logicamente, verificar a compatibilidade entre elas. É o que ocorre, por exemplo, com a medid<. C.e afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida, que geralmente dev~ ser aplicada de maneira cumdativa
com a proibição de aproximação da ofendida, fixando o juiz o limite mínimo de distância entre
a ofendida e o agressor.
Aliás, com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.t,03/11 no Código de Processo Penal,
as medidas protetivas de urgência constantes da Lei Maria da Penha também poderão ser aplicadas cumulativamente com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas nos arrs. 319
e 320 do CPP. Basta pensar, a título de exemplo, na aplicação da medida protetiva de urgência
de distanciamento do agressor (Lei n° 11.340/06, art. 22, III, "a") cumulativamente com o
monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX).
Evidentemente, na hipótese de decretação da prisão preventiva• do agressor (ou internação
provisória), não será possível a cumulação com outra me:li::la cautelar, uma vez que já se estará impondo ao acusado o grau máximo de restrição cautelar, privando-o de sua liberdade de
locomoção. Porém, à exceção dessas hipóteses, as demaü oedidas protetivas de urgência e/ou
cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

16.3.2. Decretação das medidas protetivas de urgência pela autoridade judiciária competente.
Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decretação de :oda e qualquer espécie de provimento
cautelar está condicionada à manifestação fundamentada do Poder Judiciário, seja previamente,
nos casos da prisão preventiva, temporária e imposição autônoma das medidas protetivas de
urgência, seja pela necessidade de imediata apreciação da prisão em flagrante, devendo o magistrado indicar de maneira fundamentada, com base em elementos concretos existentes nos
autos, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com apreciação do cabimento da lib~rdade
provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, II e I li), sem prejuízo da aplicação cumulacva das
medidas cautelares diversas da prisão.
Se a Constituição Federal enfatiza que 'ninguém será privado de sua liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal' (are 5°, LIV), que 'ninguem será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciá.-ia competente' (art. 5°, LXI), que 'a
prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serdo comunicados imediatamente ao juízo
competente' (art. 5°, LXII), que 'a prisão ilegal será imedit:;tamente relaxada pela autoridade judiciária' (art. 5°, LXV) e que 'ninguém será levado à prisão OJ nela mantido, quando a lei c.dmitir
a liberdade provis6ria, com ou sem fiança' (art. 5°, LXVI), fica evidente que a Carta Magna
impõe a sujeição de toda e qualquer medida cautelar à apreciação do Poder Judiciário.
Não por outro motivo, dispõe o art. 19, caput, da Lei Maria da Penha, que as n:edidas
protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público
ou a pedido da ofendida. Em face desses dispositivos, depreende-se que a restrição à liberdade
de locomoção do agressor inerente à aplicação dessas medidas deve resultar não simplesmente

934

LEI N° 11.340/06- VIOLtNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 19

de uma ordem judicial, mas de um provimento resultante de um procedimento qualificado por
garantias mínimas, como a independência e a imparcialidade do juiz, o contraditório e a ampla
defesa, o duplo grau de jurisdição, a publicidade e, sobretudo nessa matéria, a obrigatoriedade
de motivação (jurisdicionalidade em sentido estrito). 53
Destarte, considerando que todas essas medidas protetivas de urgência afetam, direta ou
indiretamente, a liberdade de locomoção, ora com maior, ora com menor intensidade, podendo
inclusive ser convertidas em prisão preventiva diante do descumprimento das obrigações impostas (CPP, art. 313, III), não se admite que possam ser decretadas por outras autoridades que não
o juiz competente (v.g., Comissões Parlamentares de Inquérito).
Para além da indispensável intervenção do Poder Judiciário, também deriva desse princípio
a necessidade de fundamentação da medida, sendo indispensável a demonstração dos motivos
que justificam a restrição à liberdade de locomoção de alguém antes do trânsito em julgado de
sentença condenatória, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 5°, LXI, c/c art. 93, IX). De
faro, com o conhecimento dos fundamentos da decisão, torna-se possível o exercício da ampla
defesa e do contraditório em torno da comprovação dos pressupostos em que está assentado o
pronunciamento jurisdicional, seja quanto a aspectos fáticos, seja quanto a interpretações jurídicas dele oriundas. 54

16.3.2.1 Decretação de medidas protetivas de urgência ex officio pelo juiz.
Na fase investigatória, é vedada a decretação de medidas cautelares pelo juiz de ofício, sob
pena de evidente violação ao sistema acusatório. Acolhido de forma explícita pela Constituição
Federal de 1988 (art. 129, 1), o sistema acusatório determina que a relação processual somente
pode ter início mediante a provocação da pessoa encarregada de deduzir a pretensão punitiva (ne
procedat judex ex officio). Destarte, antes do início do processo, deve o juiz se abster de promover
atos de ofício. Afinal, graves prejuízos seriam causados à imparcialidade do magistrado se se
admitisse que este pudesse decretar uma medida protetiva de ofício na fase pré-processual, sem
provocação da vítima ou do órgão com atribuições assim definidas em lei.
Portanto, antes do início do processo, destoa das funções do magistrado exercer qualquer
atividade de ofício que possa caracterizar uma colaboração à acusação. O que se reserva ao
magistrado, nesse momento, é atuar somente quando for provocado, tutelando liberdades fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, a vida privada, a intimidade, a integridade física e
moral da mulher no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, assim como
a liberdade de locomoção, enfim, atuando como garantidor da legalidade da investigação. A Lei
da prisão temporária (Lei n° 7.960/89) reforça esse argumento. Tendo seu âmbito de incidência
limitado à fase preliminar, a própria lei, atenta ao novo sistema acusatório trazido pela Constituição Federal de 1988 (art. 129, I), não possibilitou que o juiz decretasse a medida cautelar de
ofício. Em outras palavras, se ao juiz não é permitido, durante a fase das investigações, expedir
ordem de prisão temporária, cuja vedação consta expressamente do. art. 2°, caput, da Lei n°
53

Nesse contexto: GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Medidas cautelares no processa penal: prisões e suas alternativas - comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2011. p. 29. Na dicção de Ferrajoli, a jurisdicionalidade em sentido amplo se reume na singela
intervenção de um juiz, ao passo que a jÚrisdicionalidade em sentido estrito supõe um jufzo formulado com
observância das garantias processuais.
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É nesse sentido a lição de Grinover, Gomes Filho e Fernandes: As nulidades no processo penal. 11' ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 274.
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7.960/89, por que não acolher igual vedação em relação às demais medidas cautelares, aí inseridas as protetivas de urgência?
As mudanças introduzidas no CPP pela Lei n° 12.403/11 são categóricas nesse sentido.
Com efeito, o art. 282, §§ 2° e 4°, ele art. 311, ambos do CPP, dispõe claramente que, durante
a fase investigatória, a decretação das medidas cautelares pelo juiz só poderá ocorrer mediante
provocação da autoridade policial, do Ministério Público ou do ofendido - neste caso, exclusivamente em relação aos crimes de ação penal de iniciativa privada. Estas mudanças também
têm incidência na Lei Maria da Penha, inclusive no tocante à possibilidade de decretação ex
o./ficio da prisão preventiva, outrora prevista na primeira parte do art. 20 da Lei n° 11.340/06.
Por conseguinte, na fase investigatória, não mais se admite a decretação ex officio de qualquer
medida cautelar, seja ela protetiva de urgência, cautelar diversa da prisão ou a própria prisão
preventiva. 55
De todo modo, desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer
medida protetiva de urgência (Lei n° 11.340/06, arts. 22, 23 e 24), ou cautelar diversa da prisão
(CPP, arts. 319 e 320), haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público requerer a prisão preventiva do agressor, é plenamente possível a aplicação de
medida protetiva de urgência, ou vice-versa.
Todavia, uma vez provocada a jurisdição por denúncia do Ministério Público ou queixa-crime da vítima, a autoridade judiciária competente passa a deter poderes inerentes à própria
jurisdição penal, podendo, assim, decretar medidas protetivas de urgência de ofício caso verifique a necessidade do provimento para preservar a prova, o resultado do processo ou a própria
segurança da ofendida.
Outrossim, se ao juiz não se defere a possibilidade de decretar medidas protetivas de ofício na fase investigatória, o mesmo não pode ser dito quanto à possibilidade de revogação ou
substituição. De fato, considerando que a revogação ou substituição recai sobre medida anteriormente decretada pelo próprio juiz, em relação à qual fora anteriormente provocado, não há
dúvidas acerca da possibilidade de o juiz rever a medida cautelar de ofício, independentemente
de provocação das partes.

16.3.3. Legitimidade para o requerimento de decretação de medida cautelar.
De acordo com o art. 19, caput, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência
poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
Uma das grandes novidades introduzidas pela Lei Maria da Penha foi permitir que a aplicação de medidas protetivas de urgência seja postulada pela própria vítima peranteca autoridade
policial. Com efeito, ao fazer o registro de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, a
vítima pode requerer pessoalmente a separação de corpos, alimentos provisionais ou provisórios,
distanciamento do agressor, etc., providências estas que podem ser pleiteadas mesmo sem estar
55
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Como bem observam Cunha e Pinto (op. cit. p. 118), certamente haverá quem invoque o princípio da especialidade para sustentar a manutenção da primeira parte do art. 20 da Lei nº 11.340/06:· No entanto, não se
pode perder de vista que tal dispositivo é mera transcrição da antiga redação do art. 311 do CPP, que também
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CPP pela Lei nº 12.403/11, pondo um fim à possibilidade de decretação da prisão preventiva de oficio pelo juiz
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ela representada por profissional da advocacia. Por mais que a Lei n° 11.340/06 expressamente
assegure à mulher em situação de violência acesso aos serviços da Defensoria Pública ou da
Assistênci;;. Judiciária Gratuita (art. 28), o pedido por ela formulado de decretação de medida
protetiva de urgência em sede policial não precisa ser necessariamente subscrito por advogado.
Tanto é verdade que o próprio art. 27 dispõe que a mulher em situação de violência deverá estar
acompanhada de advogado em todos os atos processuais, cíveis e criminais, salvo na hipótese do
art. 19 da Lei n° 11.340/06, exatamente o dispositivo legal que lhe outorga legitimidade para o
requerimento de decretação das medidas protetivas de urgência.

É ne;se sentido o teor do art. 12, III, da Lei n° 11.340/06, que prevê que a autoridade
policial deve remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com
o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência. Recebido o expediente
com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: I - conhecer
do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; II - determinar o
encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso; III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.
O art. 19, caput, da Lei n° 11.340/06, nada diz acerca da legitimidade do próprio agressor
para requerer a decretação de medidas protetivas de urgência, o que, aliás, é bem óbvio, já que
dificilmente este teria interesse em postular medida que restringe ou limita direitos próprios atinentes a saa liberdade de locomoção. Porém, tal hipótese não pode ser desprezada, porquanto,
nos casos em que a acusação postule a imposição de determinada medida cautelar mais gravosa,
como, por exemplo, a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, UI), é possível que o acusado, em contraposição a tal pedido, postule a aplicação simples de medida protetiva de urgência.

16.3.4. Contraditório prévio à decretação das medidas cautelares.
No processo penal, sempre prevaleceu o entendimento de que não seria possível conceber
e admitir a intervenção defensiva do investigado e/ou de seu advogado em momento anterior à
decretação das medidas cautelares, sob pena de frustração da eficácia da medida cautelar pleiteada. Assim, as medidas cautelares eram sempre aplicadas inaudita altera pars, ou seja, sem a oitiva
da parte contrária. A defesa, portanto, somente teria condições de interferir na decretação dessas
medidas em momento posterior, questionando sua legalidade por meio de habeas corpus, isto é,
o contraditório era diferido. Aliás, a Lei Maria da Penha dispõe expressamente que as medidas
protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das
partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, alterando o Código de Processo Penal, todavia, p<...rece-nos que o tema está a merecer nova reflexão. Explica-se: na esteira da moderna
legislação europeia, o art. 282, § } 0 , do CPP, passou a prever o contraditório prévio à decretação
da medida cautelar. Em face desse preceito, pelo menos em regra, a parte contrária deverá ser
chamado;. para opinar e contra argumentar em face da representação da autoridade policial,
do requedmento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, confiando-se ao juiz a
ponderação plena e com visibilidade, em face da presença de mais uma e justificada variável, de
rodos os aspectos que tangenciam a extensão da medida, permitindo-lhe chegar a um convencimento mais adequado sobre a necessidade (ou não) de adoção da medida cautelar pleiteada. De
fato, as razões apresentadas pela defesa técnica podem levar o juiz a não adorar a medida cautelar pretendida, não só em uma hipótese de eventual erro quanto à qualificação do verdadeiro
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autor do delito, como também na hipótese em que ele conseguir demonstrar a desnecessidade
do provimento cautelar, ou, ainda, a possibilidade de adoção de medida menos gravosa.
A despeito da Lei n° 12.403/11 ter inserido esse contraditório prévio como regra apenas
no Código de Processo Penal, não há justificativa razoável par<- o tratamento desigual previsto
pela Lei Maria da Penha, que ainda faz referência ao contraditório diferido como regra. Com
efeito, se a decretação de medidas cautelares de natureza pessoal previstas no CPP, invariavelmente mais gravosas que aqueles provimentos previstos na Lei _\1aria da Penha, passa a ter esse
contraditório prévio como regra, seria de rodo desarrazoado não aplicar o mesmo raciocínio às
medidas protetivas de urgência inseridas nos arts. 22, 23 e 24 da Lei n° 11.340/06.
De todo modo, apesar de o art. 282, § 3°, do CPP, ter instituído o contraditório prévio à
decretação da medida cautelar, o próprio dispositivo ressal:a que, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o provimento cautelar poderá ser determinado pelo magistrado sem
a prévia oitiva da parte contrária. É o que pode ocorrer por ocasião da decretação de prisão preventiva, situação em que a prévia comunicação ao agressor pode levá-lo a empreender fuga. Basta
imaginar, por exemplo, hipótese de requerimento de decr·etaçãc· de prisão preventiva em virtude
da possibilidade concreta de reiteração delituosa. Se o agente vem descumprindo reiteradas vezes
as medidas protetivas de urgência, colocando em risco a integridade física da vítima, não é leviano
concluir que, cientificado o acusado de que o juiz está considerando a possibilidade de prendê-lo
cautelarmente, provavelmente irá levar adiante seu desiderato, fugindo. Pensar o contrário é muita
ingenuidade. Nesse caso, a limitação ao exercício do direito de defesa é plenamente constitucional
e se apresenta em franca compatibilidade com a prisão cautelar decretada, que pressupõe a surpresa
e a imprevidência, preservando a eficácia do processo. Aqui, a defesa terá condições de interferir
na decretação da medida cautelar apenas em momento posterior, questionando sua legalidade por
meio de eventual recurso ou habeas corpus, hipótese em que o contraditório será diferido.
Como a observância do contraditório prévio passa a ser a regra em virtude do art. 282,
§ 3°, do CPP, se o juiz entender que não deve dar prévia ciência ao acusado da possibilidade de
imposição de medida cautelar de natureza pessoal contra sua pessoa, deve fazer constar da motivação de sua decisão a situação de urgência ou de perigo de ineficácia da medida que justificou
a imposição da cautelar inaudita altera pars. Em síntese, o mo(vo que deu ensejo ao afasta:nento
do contraditório prévio deve fazer parte da fundamentação da decisão.

16.3.5. Descumprimento injustificado das obrigações inerentes às medidas protetivas de urgência.
De nada adianta a imposição das medidas protetivas de urgência se a elas não se emprestar
(orça coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância d.J art. 20 da Lei Maria da Penha, e
do art. 313, III, do CPP, a serem estudados logo abaixo, que pcr·mitem a decretação da prisão preventiva do agressor se houver o descumprimento injustificado cas medidas protetivas de urgência.
Na mesma linha, consoante disposto no art. 19, §§ 2° e 3c, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, sendo possível, ademais, a concessão de novas medidas protetivas de urgência ou a revi~ão daquelas já concedidas. Também tem
o magistrado a faculdade de requisitar o auxílio da força policial (Lei n° 11.340/06, art. 22, § 3°).
Como se percebe, verificado o descumprimento injuscficado das medidas protetivas de
urgência, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício de medidas
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menos gravosas, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra
em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está
obrigado a seguir esta ordem. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta. Para tanto, e em fiel observância ao disposto no art. 282, § 3°,
deve ser assegurado ao acusado o contraditório prévio, ressalvados os casos de urgência ou de
perigo de ineficácia da medida, apontando o magistrado, fundamentadamente, as razões pelas
quais entendeu necessária a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou a
imposição da prisão preventiva.
Por fim, é oportuno destacar que o descumprimento injustificado das medidas protetivas
de urgência não caracteriza o crime de desobediência (CP, art. 330). Isso porque a própria
Lei Maria da Penha já prevê as consequências decorrentes do descumprimento dessas medidas
- substituição por outra medida de maior eficácia, imposição de outras cumulativamente ou
decretação da prisão preventiva -, sem fazer qualquer ressalva expressa quanto à possibilidade
de responsabilização criminal pelo delito de desobediência. Quando a lei extrapenal não traz
previsão expressa acerca da possibilidade de cumulação do crime de desobediência com outras
sanções extrapenais, como ocorre na hipótese em questão, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de tipificação do referido delito. 56

16.3.6. Revogabilidade e/ou substitutividade das medidas protetivas de urgência.
Como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da
medida necessária à tutela do processo. São as medidas cautelares situacionais, pois tutelam uma
situação fática de perigo. Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo fomus comissi delicti e pelo periculum libertatis, deve o magistrado revogar a constrição.
Por isso é que se diz que a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se à cláusula rebus sic
stantibus, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante do surgimento
de hipótese que a autorize (Lei n° 11.340/06, arts. 19, § 3°, e 20, parágrafo único).
Assim, uma vez decretada qualquer das medidas protetivas de urgência, ou até mesmo a
prisão preventiva do agressor, mudanças do estado de fato subjacente ao momento de sua decretação ou mesmo o surgimento de novas provas que alterem o convencimento judicial sobre
o fomus comissi delicti ou o periculurn libertatis podem levar à necessidade de: 1) revogação da
medida; 2) substituição da medida por outra, mais gravosa ou mais benéfica; 3) reforço da medida, por acréscimo de outra em cumulação; 4) atenuação da medida, pela revogação de uma
das medidas anteriormente imposta cumulativamente com outra.57
56

STJ, 6• Turma, RHC 15.596/SP, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/12/2004, DJ 28/02/2005. No sentido de que
o descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei 11.340/2006)
não configura crime de desobediência (art. 330 do CP), porquanto a legislação previu alternativas para que
ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa e processual penal, sem fazer qualquer ressalva quanto ao crime de desobediência:
STJ, 5• Turma, RHC 41.970/MG, Rei. Min. Laurita Vaz, (7/8/2014. Na mesma linha: STJ, 6• Turma, REsp 1.374.653/
MG, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/3/2014.

57

É nesse sentido a lição de Gustavo Henrique Badaró, referindo-se, todavia, às medidas cautelares diversas da
prisão introduzidas nos arts. 319 e 320 do CPP pela Lei nº 12.403/11: Medidas cautelares no processo penal:
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16.3.7. Recursos adequados.
Como as medidas protetivas de urgência são acessórias do mérito da ação principal, e tendo em conta que a Lei Maria da Penha criou essas medidas como insrrumenros para assegurar
sobremaneira a garantia da ordem pública no processo penal, evitando a reiteração delituosa da
violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se concluir que .tais medidas têm natureza
eminentemente penal, e não cível. Por conseguinte, a sistemática recursal a ser utilizada deve
ser buscada no âmbito do Código de Processo Penal. Ademais, como o art. 33 dispõe que a
competência cumulativa- cível e criminal - será das varas criminais, enquanto não instalados
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-, tais recursos também deverão
ser apreciados por câmaras criminais.
De acordo com o art. 581, inciso V, in fine, do CPP, caberá recurso no sentido estrito
da decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revog<í-la, conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Logo, tal instrumento de impugnação também se
revela adequado contra a decisão que indefere requerimento de medida protetiva de urgência
ou que revoga constrição anteriormente imposta. É bem verdade que a Lei Maria da Penha
silenciou acerca dos recursos cabíveis quando se tratar de medidas protetivas de urgência. No
entanto, a despeito do silêncio do legislador, pensamos ser possível interpretar-se extensivamente o rol do art. 581 do CPP, até mesmo porque, à época em que o estatuto processual
penal entrou em vigor- 1° de janeiro de 1942- sequer era concebida a existência de medidas
protetivas de urgência.5 8
Este recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indefere requerimento de
medida protetiva de urgência ou que revoga constrição anteriormente imposta não é dotado de
efeito suspensivo. Isso significa dizer que, uma vez revogada a medida protetiva de urgência,
por exemplo, a proibição de aproximação da ofendida, mesmo que o RESE seja interposto, o
agressor poderá se aproximar novamente da vítima, colocando em risco sua integridade física
e moral. Nesse caso, parece ser plenamente possível que o Ministério Público possa impetrar
mandado de segurança objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito, mantendo-se, no exemplo citado, a medida protetiva de urgência. Este entendimento é
reforçado pelo disposto no art. 5°, li, da Lei n° 12.016/09, que, inrerpretado a contrario sensu,
dispõe que o mandado de segurança deve ser concedido quando se tratar de decisão judicial da
qual não caiba recurso com efeito suspensivo.
O Código de Processo Penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que decreta
a prisão preventiva e/ou quaisquer medidas protetivas de urgência, nem tampouco contra a decisão que indefere o pedido formulado pela defesa de revogação e/ou substituição dessas medidas.
prisões e suas alternativas- comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 224.
58

Não se pode objetar que não é cabível interpretação extensiva em relação às hipóteses de cabimento do
Recurso em Sentido Estrito (CPP, art. 581). Na verdade, o que não se admite é a ampliação para casps em que
a lei evidentemente quis excluir. É o que acontece, por exemplo, com a rejeição do aditamento à denúncia ou
queixa. A lei prevê apenas o recurso para a rejeição da denúncia ou queixa, e não em face da rejeição do aditamento, não havendo razão lógica para que assim tenha feito, demonstrando tratar-se de omissão involuntária
do legislador. Por outro lado, não cabe RESE contra a decisão que determina o recebimento da peça acusatória,
porquanto o art. 581, inciso I, do CPP, deixou claro que tal recurso só deve ser admitido quando houver a rejeição da inicial acusatória, e não na hipótese contrária.
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Não obstante, o indivíduo (ou qualquer pessoa) poderá impetrar ordem de habeas corpus. À
primeira vista, poder-se-ia pensar que o habtas corpus somente seria cabível quando tivesse havido a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP. Porém, não se
pode afastar o cabimento do writ para as demais medidas protetivas de urgência. Em primeiro
lugar, porque a decretação de certas medidas protetivas de urgência acarreta algum tipo de constrangimento à liberdade de locomoção do agressor, como ocorre, por exemplo, com a proibição
de frequentação de determinados lugares. Segundo, porque o descumprimento injustificado
de uma dessas medidas pode enseja a decretação da prisão preventiva com fundamento no
art. 313, III, do CPP, o que acaba por evidenciar a existência de um risco, ainda que potencial,
à liberdade de locomoção.
Art. 20. Em qualquer fase do inqLérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade policia!.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar
a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem.

17. PRISÃO PREVENTIVA.
De acordo com o revogado inciso IV do art. 313 do CPP, admitia-se a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos se o crime errvolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Este inciso fora acrescentado ao CPP pelo art. 42 da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
que também dispõe em seu art. 2(1 que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal, caberá a prisão preventi!Ja do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou mediant,e reprcsent.tçáo da autoridade policial. Apesar do silêncio do art. 20
da Lei n° 11.340/06, o revogado inciso lV do art. 313 do CPP, inserido pela Lei Maria da Penha, estava subordinado à redação anterior do caput do art. 313, onde constava previsão expressa
de admissão de prisão preventiva apen;;.s em crimes dolosos. Não se admitia, pois, a decretação
da prisão preventiva em relação a crimes culposos e contravenções penais.
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, o inciso IV do art. 313 do CPP foi revogado,
porém a prisão preventiva conrinua sen::lo cabível em tal hipótese, já que o conteúdo do revogado inciso IV foi transportado para o inciso III, com o acréscimo de outras possíveis vítimas de
violência doméstica e familiar, pouco importando se do sexo masculino ou feminino:
a) criança: pessoa com até 12 (doze> anos de idade incompletos (Lei n° 8.069/90, art. 2°,
caput);
b) adolescente: pessoa com idad.~ entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos (Lei n° 8.069/90,
art. 2°, caput);
c) idoso: pessoa com idade ig.1al ou superior a 60 (sessenta) anos (Lei n° 10.741/03, art. 1°);
d) enfermo: o simples fato de alguém encontrar-se doente não justifica, de per si, a concessão das medidas protetivas de urgência. Para além disso, esta doença deve expor o indivíduo a
uma situação de vulnerabilidade, reduzindo sua capacidade de defesa;
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e) pessoa com deficiência: é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência- Lei n. 13.146/15).

Aprimeira vista, pode-se pensar que, nessa hipótese, a prisão preventiva seria cabível tanto
em relação a crimes dolosos quanto em face de crimes culpo>os, já que o inciso III do art. 313,
diversamente dos incisos anteriores, não estabelece qualquer distinção, referindo-se apenas à
prática de crime. Não obstante, se o inciso III do art. 313 pre~supõe a prática de crime eJwolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, é evidente que
referido crime só pode ter sido praticado dolosamente. Afinal, se se trata de violência de gênero,
deve ficar evidenciado o dolo do agente de atingir uma das vítimas vulneráveis ali enumeradas,
assim como sua intenção deliberada de violar as medidas protetivas de urgência, o que não resta
caracterizado nas hipóteses de crimes culposos.
Como a redação do inciso IIII do art. 313 não faz disti:1ção quanto à natureza da pena do
crime doloso, deve-se entender que, independentemente da espécie de pena cominada ao delito
(reclusão ou detenção) e do quantum de pena a ele cominado, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das medidas
protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, ma~ desde que presente um dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva (CPP, art. 312).59
Como visto anteriormente, essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor
estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06), podendo ser aplicc.das em
conjunto ou separadament~. Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva
pode ser usada como soldado de reserva, a fim de se evitar reiteração de violência doméstica e
familiar contra a mulher. Destarte, se restar evidenciado que o agressor, mesmo após cientificado
das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada
estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem
pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo
cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto, e
também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas. 60
Aqui reside uma aparente contradição entre a Lei Maria da Penha e o inciso III do art. 313
do CPP, com redação dada pela Lei n° 12.403/11. As medidas protetivas de urgência a que se
refere o inciso III estão previstas na Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06), a qual dispõe apenas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Como, então, explicar-se o teor do
inciso.III do art. 313 do CPP, que faz menção à garantia da execução dessas medidas protetivas
de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência?
59

Nessa linha: STJ, 5~ Turma, HC 132.379/BA, Rei. Min. Laurita Vaz, C•je 15/06/2009.

60

STJ, s~ Turma, HC 230.940/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 08/05/2012, DJe 14/05/2012. Em sentido semelhante,
reconhecendo a legitimidade da prisão preventiva de acusado denunciado por tentativa de homicidio contra
ex companheira, que teve a custódia cautelar decretada em virtude do descumprimento da medida prote·
tiva de urgência de não se aproximar da vitima, sendo que o risco concreto de reiteração delitiva também
ficou comprovado pelo fato de já ser investigado por várias ocorrências de violência doméstica: STJ. 5~ Turma,
HC 241.883/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 07/08/2012, DJe 15/08/2012.
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Na verdade, mesmo antes do advento da Lei n° 12.403/11, apesar de a Lei n° 11.340/06
ter por objeto apenas a violência doméstica e familiar contra a mulher, as medidas protetivas
nela previstas já vinham sendo utilizadas por meio de analogia em toda e qualquer hipótese de
violência de gênero, ou seja, desde que presente situação de hipossuficiência física e/ou econômica. Assim, mesmo que a violência doméstica e familiar fosse praticada, por exemplo, contra
uma criança do sexo masculino, tais medidas protetivas de urgência já vinham sendo aplicadas
cautelarmente, seja por meio de analogia, seja com fundamento no poder geral de cautela. Daí o
porquê do inciso III do art. 313 do CPP ter acrescentado a violência doméstica e familiar contra
crianças, adolescentes, idosos, enfermos ou pessoas com deficiência, já que também se afigura
possível a adoção das medidas protetivas de urgência listadas na Lei Maria da Penha em face
dessas situações de vulnerabilidade.
Leitura isolada do inciso IIl do art. 313 do CPP pode levar à conclusão de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, por si só, pode
dar ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado. Não seria necessário, assim, que se
demonstrasse a presença da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
garantia de aplicação da lei penal. 6 '
A nosso ver, o inciso III deve ser lido em conjunto com o teor do caput do art. 313 do CPP,
que expressamente faz menção aos termos do art. 312 do Código. Ora, se o caput do art. 313
faz menção aos termos do art. 312 do CPP, significa dizer que, mesmo nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a decretação da prisão preventiva também está condicionada à demonstração da necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 62
Outro ponto que merece destaque quanto ao inciso III do art. 313 do CPP e ao art. 20
da Lei Maria da Penha diz respeito à compatibilidade da decretação da prisão preventiva para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência e o princípio constitucional esculpido no
art. 5°, inciso LXVII, que autoriza a prisão civil apenas para as hipóteses de dívida de alimentos
ou depositário infiel. 63
Explica-se: como várias das medidas protetivas de urgência possuem, inequivocamente,
caráter civil, ao se decretar a prisão preventiva do agressor como forma de garantir sua execução,
estar-se-ia criando uma nova hipótese de prisão civil, o que não seria permitido pela Constituição Federal. Por isso, se o descumprimento de uma medida protetiva de urgência estiver
61

Deixamos de inserir o pressuposto da garantia da ordem econômica por não ser aplicável aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

62

No sentido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência não autoriza, de per si, a prisão
preventiva, cuja decretação está condicionada ao preenchimento dos pressupostos do art. 312 do CPP: STJ HC 100.512/MT- 6' Turma- Rei. Min. Paulo Gallotti- Dje 23/06/2008. Na mesma linha: STJ- HC 123.804/MG
- 5' Turma- Rei. Min. Felix.Fischer- Dje 27/04/2009. No sentido de que, inexistindo o descumprimento das
medidas protetivas de urgência, não se justifica a custódia cautelar, já que não haveria demonstração de que
a permanência do agressor em liberdade importaria em risco à ordem pública: STJ, 6' Turma, HC 151.174/MG,
Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/04/2010, DJe 10/05/2010.

63

Lembre-se que, a partir da decisão do Supremo no RE 466.34,3, somente subsiste a prisão civil no ordenamento
pátrio nos casos de dívida alimentar, haja vista que o Pacto de São José da Costa Rica, de status normativo
supralegal, não autoriza a prisão civil do depositário infiel. Nesse sentido, consoante disposto na Súmula Vinculante nº 25 do Supremo, "é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito".
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relacionado à prática de determinado delito (v.g., lesão corporal, tentativa de homicídio), será
possível a decretação da preventiva. Todavia, se ao agente for atribuído tão somente o descumprimento da medida protetiva de urgência (v.g., inobservância da determinação de afastamento
do lar), não será possível a decretação do carcer ad custodiam, sob pena de se instalar uma nova
e inconstitucional modalidade de prisão civil. Para as hipóteses não penais de desobediência, a
própria Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de o juiz se valer da tutela específica (art. 22,
§ 4°), cujo objetivo é conferir efetividade à decisão que tenha por objeto obrigação de fazer. 64

18. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL.
A fiança pode ser conceituada como uma caução real destinada a garantir o cumprimemo
das obrigações processuais do acusado. Pode ser prestada de duas maneiras: por depósito ou por
hipoteca, desde que inscrita em primeiro lugar. Efetuada a prestação da fiança em moeda corrente, deverá a autoridade fazer seu recolhimento nas Agências da Caixa Econômica Federal ou do
Banco do Brasil, em nome de quem a prestou e à disposição da autoridade judiciária competente.
Com as modificações produzidas pela Lei n° 12.403111, a liberdade provisória com fiança
deixa de ser apenas uma medida de contracautela (CPP, art. 310, li I), e passa a funcionar também
como medida cautelar autônoma, podendo ser determinada pelo juiz nas infrações que admitem a
fiança, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento
ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319, VIII). Portanto, seja como
medida de contracautela substitutiva da prisão em flagrante, seja como medida cautelar autônoma,
a fiança tem como finalidade precípua assegurar o cumprimento das obrigações processuais do
acusado, na medida em que este, pelo menos em tese, tem interesse em se apresentar, em caso de
condenação, para obter a devolução da caução. Outro objetivo importante da fiança é o de garantir
o pagamento das custas, da indenização do dano causado pelo crime e também da multa.
Antes da entrada em vigor da Lei n° 12.403/11, caso a infração penal fosse punida com
pena privativa de liberdade de detenção ou prisão simples, 65 e desde que não se tratasse de crime contra a economia popular, ou crime de sonegação fiscal (CPP, art. 325, revogado § 2°),
o art. 322 do CPP permitia que a própria autoridade policial concedesse fiança nas hipóteses
de prisão em flagrante. Nos demais casos, somente a autoridade judiciária poderia concedê-la.
Com as mudanças produzidas pela Lei n° 12.403/11, a autoridade policial passa a ter atribuição
para conceder fiança nos casos de prisão em flagrante referente à infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 322).
Caso a autoridade policial se recuse a conceder fiança nas hipóteses do art. 322 do CPP,
nada impede que a autoridade judiciária a conceda, valendo-se do permissivo constante do
art. 335 do CPP. Portanto, ao invés de se impetrar um habeas corpus com fundamento no
art. 648, inciso V, do CPP, poderá o preso ou terceiro prestar a fiança por simples petição perante o juiz competente. Recusando-se o magistrado a conceder a fiança, apesar de o art. 581, V, do
CPP prever o cabimento de recurso em sentido estrito, a medida mais pertinente e célere será o
habeas corpus, a ser impetrado perante o Tribunal competente.
64
65
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. É nesse sentido a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (Op. cit. p. 82).
Nos termos do art. 62 da lei de Contravenções penais (Decreto-lei nº 3.688/41), a pena de prisão simples deve
ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em
regime semiaberto ou aberto.
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Nos casos em que a fiança for cabível, a autoridade que a denegar poderá, inclusive, responder por crime de abuso de autoridade. De fato, segundo o art. 4°, alínea "e", da Lei no 4.898/65,
constitui abuso de autoridade levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar
fiança, permitida em lei. Essa negativa de concessão da fiança também é apta a gerar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, à luz do art. 648, inciso V, do CPP, ensejando concessão
de ordem de habeas corpus.
Há quem entenda que não é dado à autoridade policial conceder fiança nas hipóteses de
violência doméstica e familiar, ainda que a pena máxima cominada ao delito não seja superior
a 4 (quatro) anos. Para tanto, costuma-se argumentar que os delitos perpetrados no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa
com deficiência, estão sujeitos à prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Logo, se o crime admite
a decretação da prisão preventiva, estaria a autoridade policial impedida de arbitrar fiança, porquanto o art. 324, IV, do CPP, veda a concessão de tal benefício quando presentes os motivos que
autorizam a decretação da preventiva. 66
Não podemos concordar com tal raciocínio. Se o art. 322 do CPP dispõe que a autoridade
policial poderá conceder fiança às infrações penais cuja pena máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, não se pode estabelecer qualquer outro requisito para a concessão do referido benefício, sob pena de indevida violação ao princípio da legalidade. De mais a mais, o simples fato de
um crime estar sujeito à decretação da prisão preventiva não é óbice à concessão da fiança pela
autoridade policial. O art. 324, IV, do CPP, proíbe a concessão da fiança apenas quando presentes os motivos que autorizam a preventiva, leia-se, garantia da onlem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal - perceba-se
que o próprio dispositivo faz referência ao art. 312 do CPP-, sem estabelecer qualquer relação
com as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas nos incisos do art. 313 do CPP.
Logo, a autoridade policial não poderá negar a concessão de fiança sob o simples argumento de
que o crime fora praticado no comexto de violência doméstica e familiar (CPP, art. 313, 111).
Para além disso, também deverá demonstrar que teria havido o descumprimento de anterior
medida protetiva de urgência imposta pelo juiz e que a permanência do agressor em liberdade
poderi:;., por exemplo, colocar em risco a garamia da ordem pública, haja vista a possibilidade
de reiteração delitiva (CPP, art. 312).
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejufzo da intimação do advogado
constituído ou do defensor público.
Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.

19. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA.
O termo "notificação" é utilizado de maneira equivocada pelo art. 21 da Lei n° 11.340/06.
Tecnicamente, notificação é o ato de comunicação processual que dá ciência a alguém quanto
à determinação judicial impondo o cumprimento de certa providência (v.g., notificação para
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que a testemunha compareça em juízo para prestar set:. depoimento), ao passo que intimação
é a comunicação feita a alguém no tocante a ato já re;;.L:.:ado (v.g., intimação de sentença condenatória). Portanto, se o art. 21 faz referência à comuni·:ação dos atos processuais relativos ao
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à tdda da prisão, trata-se, na verd;;,de, de
verdadeira intimação, que deve ser feita sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou
do defensor público.
Diante do silêncio da Lei, o ideal é concluir que essa intimação deve ser feita pessoalmente
através de oficial de justiça. Com efeiro, seria absolutamente inócua eventual intimação da vítima mediante publicação na imprensa. De mais a mais, se a ratio legis é evitar que a vítima seja
tomada de surpresa, conclui-se que a intimação pessoal é aquela que nos dá maior segurança no
sentido de que a ofendida efetivamente tomou conhecimento da ordem de soltura do agressor,
podendo, então, adotar providências para se acautelar contra possível reiteração delituosa.
Como o objetivo do art. 21 é assegurar que a vítim;;. tome ciência o quanto antes possível da
colocação do agressor em liberdade, parece ser plenamente possível a aplicação subsidiár~a à Lei
Maria da Penha do quanto disposro no art. 201, § 3° do CPP, com redação determinada pela
Lei n° 11.690/08, que prevê que as comunicações ao ofer:dido deverão ser feitas no endereço por
ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, c- uso de meio eletrônico. Afinal, o próprio
art. 13 da Lei n° 11.340/06 admite a aplicação subsid~ária do Código de Processo Penal.
O art. 21 da Lei Maria da Penha deixa evidente q·.1e a ofendida deverá ser notificada dos
atos processuais relativos ao agressor, notadamente dcs pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Como se percebe, não há qualquer discricionariedade quanto à necessidade de comunicação dos aros processuais à vítima. No entanto, como a v~tima não é parte na relação processual,
a não ser que resolva se habilitar como assistente da ;;.cusação em processos referentes a crimes
de ação penal pública, ou nas hipóteses em que figunr como querelante, eventual ausência
de comunicação dos aros processuais à ofendida não tem o condão de acarretar a nulidade do
processo.

20. INTIMAÇÃO DO AGRESSOR.
Até o advento da Lei Maria da Penha, era muito comum que, devido às precárias condições
de trabalho do Poder Judiciário e da Polícia, a própria YÍtima da violência doméstica e tàmiliar
contra a mulher fosse obrigada a entregar intimações e notificações ao agressor. Isso dava ensejo
a uma possível revitimização. De fato, para além de s~r obrigada a reportar às autoridades a
violência contra ela praticada pelo marido ou compad.eiro, o que, por si só, já poderia njeitá-la
a alguns dissabores no âmbito da relação doméstica, familiar ou íntima de afero, a Polícia e o
Poder Judiciário utilizavam a vítima como verdadeir•J 'oficial de justiça" para entregar intimações e notificações ao agressor.
Reconhecendo que a comunicação dos atos processuais é atribuição do Poder Judiciário, e
não da própria vítima, o art. 21, parágrafo único, da Lci Maria da Penha, passa a dispor expressamente que a ofendida não poderá entregar intimaçá·:J ou notificação ao agressor. A nosso ver,
o dispositivo é aplicável tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. Destarte, durante
o curso do inquérito policial, incumbe às próprias auoridades policiais a realização dos atos de
comunicação, ao passo que, durante o processo, intimações e notificações ao agressor deverão
ser realizadas por oficiais de justiça ou outros servidores do Poder Judiciário.
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SEÇÃO 11
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URG~NCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
1- suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
11- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
111- proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de
distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica
da ofendida;
IV- restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V- prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1~ As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a
providência ser comunicada ao Ministério Público.
§ 2! Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 62 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará
ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e
determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável
pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou
de desobediência, conforme o caso.
§ 3! Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a
qua'l.quer momento, auxílio da força policial.
§ 4! Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos
§§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de jane·lro de 1973 {Código de Processo Civil).

21. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR.
21.1. Suspensão da posse ou restriç:ão ·do porte de armas.
Em virtude do exercício de determinada função de natureza pública (v.g., integrantes das
Forças Armadas) ou privada (v.g., empresas de segurança privada), certas pessoas têm direito ao
registro e porte de armas de fogo. Ocorre que, em situações de violência doméstica e familiar
contra a mulher, o faro de o agressor ter fácil acesso a uma arma de fogo pode sensivelmente
potencializar o risco à integridade física da mulher.
Daí prever o art. 22, inciso I, da Lei Maria da Penha,. que o juiz pode determinar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação aos órgãos competentes,
quais sejam, o SINARM (Sistema Nacional de Armas), a Polícia Federal, que tem atribuição
para autorizar o porte de arma de fogo de uso permitido em rodo o território nacional (Lei n°
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10.826/03, art. 10), assim como o próprio. Comando do Exército, responsável pela concessão do
registro de armas de fogo de uso restrito (Lei n° 10.826/03, art. 3°, parágrafo único).
A medida protetiva de urgência sob comento pressupõe que o agressor tenha a posse ou o
porte da arma de maneira regular, leia-se, devidamente registrada e com autorização dos órgãos
competentes. Nesse caso, o desarmamento só poderá ser feito mediante solicitação da vítima e
com prévia autorização judicial. Todavia, nas hipóteses em que a posse ou o porte da arma se
derem de maneira ilegal, tal objeto poderá ser apreendido pela autoridade policial independentemente de prévia autorização judicial, respondendo o agente pelos crimes dos arts. 12, 14 ou 16
do Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826/03). Ademais, nestas hipóteses, a arma anteriormente apreendida deverá ser objeto de destruição ou doada aos órgãos de segurança pública ou
às Forças Armadas, consoante disposto no art. 25 da Lei n° 10.826/03.
O art. 22, I, da Lei Maria da Penha, abrange duas medidas disrinras:
a) suspensão da posse de armas: nessa hipótese, o agente será privado temporariamente da
possibilidade de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, ou mesmo no seu local de trabalho;
b) restrição do porte de armas: a palavra restrição rem o sentido de limitar, diminuir, cercear.
Logo, a autoridade judiciária poderá determinar, por exemplo, que um policial porte sua arma
apenas quando efetivamente em serviço, deixando-a no local de trabalho ao final da jornada,
com o que se evita que a tenha consigo no recesso do lar. 67
Pelo menos em regra, determinada esta medida protetiva de urgência, se o agressor não
entregar a arma voluntariamente, incumbe à autoridade judiciária determinar sua busca e apreensão. Seria absolutamente inócua a determinação judicial se a arma não fosse objeto de regular
apreensão pessoal ou domiciliar, permitindo, em tese, sua utilização para nova violência doméstica e familiar. Outrossim, se o agressor estiver em uma das condições mencionadas no art. 6°,
caput e incisos, da Lei n° 10.826/03, que elenca diversas pessoas que têm direito ao porte de
arma de fogo (v.g., integrantes dos órgãos de segurança pública referidos nos incisos do caput
do art. 144 da CF), deverá o juiz comunicar a determinação judicial de restrição do porte ao
respectivo órgão, corporação ou instituição, ficando o superior imediato do agressor responsável
pelo cumprimento da determinação judicial, apreendendo a arma e mantendo-a em depósito,
sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso (Lei n°
11.340/06, art. 22, § 2°).

21.2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.
Para mais detalhes acerca dessa medida protetiva de urgência, remetemos o leitor aos comentários ao art. 23 (irem separação de corpos).

21.3. Proibição de aproximação da ofendiida, de seus familiares e das testemunhas.
Após a prática de determinada violência no âmbito de uma relação doméstica, familiar
ou íntima de afeto, é extremamente comum que seja criada uma certa hostilidade entre as
partes, vez por outra seguida de novas ameaças e agressões, não apenas à própria vírima, mas
também a seus familiares e eventuais testemunhas. Por mais que já tenha sido determinado

67
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seu afastamento do lar, o agressor, além de continuar atormentando a vítima em sua própria
residência, insiste em perpetrar novos ataques contra a mulher em seu local de trabalho ou em
lugares por ela frequentados. Por tais mctivos, verificada a prática de violência doméstica e familiar, poderá o juiz determinar que o agressor fique proibido de se aproximar da ofendida, de
seus familiares e das testemunhas, fixanc.o um limite mínimo de distância entre eles (v.g., 100
metros\ nos exaros termos do art. 22, III, "a", da Lei n° 11.340/06. Uma vez determinado o
afastamento do agressor, o juiz poderá ap_icar, cumulativamente, a recondução da ofendida e de
seus dependentes ao respectivo domicílio (Lei n° 11.340/06, art. 23, 11).
Esta vedação não caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do agressor,
vez que seu direito de ir e vir não pode $Cr utilizado como instrumento para a prática de novas infrações penais. Por isso, é perfeitamente possível a fixação, em metros, da distância a ser
mantida pelo agressor da vítima, sendo, pois, desnecessário nominar quais os lugares a serem
evitados, uma vez que, se assim fosse, lhe resultaria burlar essa proibição e assediar a vítima em
locais que não constam da lista de lugare; previamente identificados. 68
Ccmo nem sempre será uma tarefa fácil observar esse limite mínimo de distância em
relação à vítima, já que não se pode exig;ir que o agressor tenha sempre à disposição uma fira
métrica, o ideal é que esta medida seja determinada pelo juiz no sentido de impedir que o agressor transite pela rua na qual a vítima reside, ou que não se aproxime do quarteirão onde está
localizd.a sua casa ou trabalho.

21.4. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas.
O art. 22, inciso III, alínea "b", da Lei Maria da Penha, trata da proibição de contato com
a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Dentre outras
finalidades dessa medida protetiva de urgência, podemos destacar:
a) proteção de determinada pessoa, colocada em situação de risco em virtude do comportamento do agente: a título de exemplo, suponha-se que a própria ofendida esteja sendo vítima de
novas ameaças por parte do agressor. Em tal situação, pelo menos num momento inicial, como
o crime de ameaça tem pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, não seria cabível a decretação da
prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do CPP. Porém, a fim de se evitar que
haja a reiteração da conduta delituosa, poderá o juiz determinar que o acusado se abstenha de
manter contato com a vítima, hipótese em que referida medida seria adotada de modo a evitar
a prática de novas infrações penais;
b) impedir que, em liberdade total e absoluta, possa o agente influenciar o depoimento da
vítima, d~ seus familiares, ou de uma testemunha, causando prejuízo à descoberta dos fatos.
Nesse caso, verificando o magistrado a necessidade da medida para tutelar a investigação ou a
instrução criminal, protegendo-se uma fonte de prova que se sente intimidada pelo rotineiro
contato com o acusado, assim como a adequação do provimento, consoante a gravidade do crime, cirçunstâncias do faro e condições pessoais do indiciado ou acusado, poderá o magistrado
determinar que o investigado ou acusado se abstenha de manter contato com tais pessoas.
O dispositivo sob comento dispõe expressamente que poderá ser determinada a proibição
de contato por qualquer meio de comunica-;áo. Evidentemente, o contato pessoal é sempre o mais
importante, porém não se pode descartar a possibilidade de utilização da medida para fins de se
68
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impedir eventuais contatos telefônicos, por meio de msn, messenger, Skype, e-mail, enfim, por
qualquer meio de comunicação.
Perceba-se que, ao criar a medida protetiva de urgência do art. 22, III, "b", a Lei Maria da
Penha silenciou quanto à previsão legal de mecanismos hábeis para sua fiscalização. A despeito
do silêncio da Lei, e de modo a assegurar a operacionalidade e efic:ícia da medida, o ideal é que
a vítima ou pessoa com quem o investigado ou agressor está pro~bido de manter contato seja
informada acerca da adoção da referida medida, sendo advertidas de que, no caso de eventual
violação à determinação judicial, poderão comunicar o fato imediatamente à autoridade policial, ao Ministério Público ou à autoridade judiciária.
Comunicado acerca da inobservância da medida sob comento, poderá o juiz decretar a
prisão preventiva do agressor, se entender que a medida extrema é necessária para assegurar a
aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública ou a investigação e instrução criminal (CPP,
arts. 312 e 313, III). À evidência, não deve o juiz proferir sua decisão baseado úni<:a e nclusivamente na palavra da vítima e/ou da testemunha objeto da med_da. Cabe a ele levar eo consideração os demais elementos probatórios, consoante seu livre convencimento motivado. Ademais, para que fique caracterizado o descumprimento da medida, há de ser demonstrado que o
acusado se aproximou conscientemente da pessoa com a qual dev1a evitar o contato. Assim, na
hipótese do contato ter sido involuntário, casual, não há falar em descumprimento da medida.

21.5. Proibição de frequentar determinados lugares.
A fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, o juiz também poderá
determinar que o agressor fique proibido de frequentar determinados lugares (Lei n° 11.340/06,
art. 22, III, "c").
Apesar de o legislador fazer referência apenas à frequentaçáG de determinados lugares - a
expressão frequência traduz a noção de repetição sistemática de um fato ou comportamento, in
casu, a repetição habitual do agressor em comparecer a determinado lugar-, parece-nos que a
proibição também pode abranger o mero acesso a determinado lugar, no sentido de lhe ser vedada a simples ação de entrar ou ingressar em determinado local, r:ão tendo qualquer conotação
de reiteração ou repetição.
A lei não dispõe sobre a espécie de lugar cujo acesso ou frequência poderá ser obieto da
medida. Porém, determina que a medida deve ser adorada a fim de preservar a integridade física
e psicológica da ofendida. Logo, deve haver uma relação entre o local cujo acesso ou frequência
está proibido e os lugares regularmente frequentados pela vítima (v.g., residência, local de trabalho). De modo a impedir qualquer tipo de aproximação, o juiz também pode determinar que,
estando a vítima num shopping center ou numa festa, deva o agente, tão logo constate este faro,
não ingressar no local.ou imediatamente dele se retirar.
Por consegui me, por ocasião da adoção dessa medida, deve •) magistrado especificar quais
os lugares que o acusado não pode frequentar, sendo inadmissível a proibição de frequência a
locais em termos genéricos, sem especificá-los, sob pena de inibir qualquer espécie de deambulação do agressor, impedindo-o mesmo de se movimentar livremente, o que poderia caracterizar
constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção.
Apesar de a Lei Maria da Penha referir-se à decretação dessa medida para preservar a
integridade física e psicológica da ofendida, é evidente que sua utilização também pode se
dar para preservar e proteger a prova, no caso de fontes orais, como o próprio depoimento
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da vítima ou de testemunhas, evitando ameaças, agressões, tentativas de suborno e outras
atitudes do mesmo gênero.
Evidentemente, esta medida protetiva de urgência só pode ser aplicada àquele que figurar
na condição de investigado ou acusado, sendo vedada sua utilização contra terceiros. Afinal, a
decretação de toda e qualquer medida cautelar pressupõe a presença de periculum libertatis e
Jumus comissi delicti, compreendendo-se este como a presença de prova da existência do crime
e indícios de autoria ou participação. Logo, a não ser que a pessoa também esteja sendo investigada pela prática delituosa, afigura-se inviável a aplicação dessa (e de qualquer outra) medida
cautelar a familiares do agressor. 69
De modo a zelar pela operacionalidade e eficácia dessa medida, devem ser pensados instrumentos idôneos para a fiscalização dessa medida. A despeito do silêncio da lei, sua adoção deve
ser comunicada de imediato à própria vítima, para que comunique ao juízo eventual descumprimento, e à Polícia Judiciária e à Polícia Militar, a fim de que deem apoio ao seu cumprimento.

21.6. Restrição ou suspensão de visitas.
A violência doméstica e familiar é capaz de criar grande hostilidade não apenas entre o agressor e a vítima, mas também entre aquele e os dependentes menores, que geralmente presenciam as
diversas agressões. Por isso, o legislador teve o cuidado de prever a possibilidade de o juiz determinar a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores (Lei n° 11.340/06, art. 22, IV).
A restrição deve ser compreendida como uma limitação ao direito de visitas aos dependentes menores. Em outras palavras, pode o juiz determinar que as visitas sejam realizadas em local
diverso da residência da vítima, acontecendo em um lugar de forma supervisionada, sem que
haja contato do ofensor com a vítima. Por outro lado, a palavra suspensão é utilizada no sentido
de privação temporária do direito de visitas. Em ambas as hipóteses, a medida protetiva sob
comento tem natureza temporária, perdurando apenas enquanto houver ameaça de reiteração
dos atos de violência.
Em ambas as hipóteses, o legislador faz referência à oitiva prévia de uma equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. A depender do caso concreto, é possível que, apesar
da violência doméstica e familiar, o agressor mantenha um bom relacionamento com seus filhos,
cujo desenvolvimento poderia ser prejudicado se acaso fossem privados do convívio com o pai,
perdendo a referência paterna.

21.7. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
Com fundamento no art. 1.694 do Código Civil, podemos conceituar os alimentos como
as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las
pelo trabalho próprio. Em sentido amplo, os alimentos devem compreender as necessidades
vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alim~ntação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros. Sua fixação deve ser feita dentro do binômio
necessidade de quem os pleiteia versus possibilidade de quem os deve prestar, ou nos termos do
Código Civil "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada"
(art. 1.694, § 1°).
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Quanto à finalidade, a doutrina classifica os alimentos da seguinte forma: 70
a) alimentos definitivos ou regulares: são aqueles fixados definitivamente, por meio de acordo
de vontades ou de sentença judicial já transitada em julgado. Apesar da terminologia empregada- definitivos -, os alimentos podem ser revistos se sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, podendo o interessado pleitear a sua exoneração,
redução ou majoração (CC, art. 1.699);
b) alimentos provisórios: são aqueles fixados de imediato na ação de alimentos que segue o
rito especial previsto na Lei n° 5.478/68 (Lei de Alimentos). Tais alimentos têm fundamento na
obrigação alimentar, daí por que demandam prova pré-constituída do parentesco ou do casamento, sendo fixados pelo juiz em cognição sumária antes mesmo de ouvir o réu da demanda;
c) alimentos provisionais: fixados em outras ações que não seguem o procedimento especial acima mencionado, tem como objetivo manter o requerente no curso da lide. Geralmente são fixados
por meio de antecipação de tutela ou em liminar concedida em medida cautelar de separação de corpos em ações em que não há a mencionada prova pré-constituída (v.g., dissolução de união estável).
Como a subsistência diuturna de um dependente alimentar não pode aguardar no tempo enquanto são travadas as longas demandas judiciais, que se tornam ainda mais morosas quando envolvem a violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha prevê como espécie de medida protetiva
de urgência que obriga o agressor a de prestar alimentos provisionais ou provisórios (art. 22, V).
Nada diz o art. 22, inciso V, da Lei n° 11.340/06, acerca do beneficiário desses alimentos provisionais ou provisórios. Sem embargo do silêncio da Lei, afigura-se possível a fixação
de alimentos não apenas em favor da própria vítima da violência doméstica e familiar, como
também em favor de eventuais dependentes do agressor. Ao prever a possibilidade de restrição
ou suspensão de visitas aos dependentes menores em seu art. 22, IV, a Lei Maria da Penha deixa transparecer que essas medidas protetivas de urgência podem ser adotadas não apenas em
relação à vitima da agressão, como, aliás, não poderia deixar de ser, mas também em favor de
eventuais dependentes indiretamente prejudicados pela violência doméstica e familiar contra
a mulher. Em outras palavras, por mais que a Lei n° 11.340/06 tenha como objeto precípuo a
tutela da violência doméstica e familiar contra a mulher, não se pode negar que os filhos também são objeto mediato de proteção do referido microssistema, daí por que possível a fixação de
alimentos provisionais ou provisórios em seu benefício. Nesse sentido, como observam Cunha
e Pinto, "restringir os alimentos provisionais ou provisórios apenas à mulher acabaria por vitimá-la duas vezes: a primeira, em decorrência da violência que suportou e, a segunda, em virtude
da dificuldade que experimentará para fazer frente às despesas com a manutenção dos filhos"_?I
Como se trata, a fixação dos alimentos provisionais ou provisórios, de espécie de medida
cautelar, devem ser observadas as regras dos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil
70

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil. Vol. S. Direito de família. 3ª ed. São Paulo: Editora
Método, 2008. p. 414-415.
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Op. cit. p. 145. Os autores acrescentam que essa fixação dos alimentos em favor dos filhos seria provisória e
temporária, porquanto a decisão definitiva viria apenas com o ajuizamento da ação principal no juizo próprio
que não o do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo como autores do pedido os alimentandos. Em sentido semelhante, Maria Berenice Dias (op. cit. p. 156) sustenta que "a vítima pode requerer
alimentos para ela e os filhos, ou só a favor da prole. Em relação à esposa e à companheira, a obrigação alimentar decorre do dever de mútua assistência. Frente aos filhos, o dever de sustento situa-se no âmbito do poder
familiar".
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(arts. 297 e seguintes do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente à Lei Maria da Penha em virtude
de seu art. 13. Nesse ponto, es?ecial atenção deve ser dispensada ao art. 806 do CPC (art. 308,
caput, do novo CPC), que dete=mina a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data da efetivação da medida. Por conseguinte, uma vez deferida a medida protetiva
de urgência de fixação dos alimentos provisionais ou provisórios pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei n° 11.340/06, art. 14), ou pela vara criminal que cumula
a competência cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher (Lei n° 11.340/06, art. 33), incumbe ao alimentando (ou
credor) propor, no prazo de 30 t:rrinta) dias, a ação principal, seja ela de alimentos, propriamente
dita, uma ação de divórcio, dissolução de união estável, etc. 72
Esta ação principal deve ser proposta perante uma Vara da Família (ou cível), de acordo
com a Lei de Organização Judiciária local, e não perante o Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. Po: mais que este juizado tenha competência para a concessão de
medidas protetivas de urgênci-1, sendo algumas de natureza cível, como os alimentos provisionais e provisórios, sua competência está restrita às hipóteses de violência doméstica e familiar
contra a mulher. E nem se diga que soaria estranho o arbitramento de alimentos provisionais
e provisórios pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com posterior
modificação dessa decisão por uma Vara da Família. Ora, da mesma forma que o próprio juiz
que fixou os alimentos já na ir_icial pode, posteriormente, alterá-los no curso do processo, consoante disposto no art. 13, § I 0 , da Lei n° 5.478/68, não há qualquer óbice para que a mesma
situação ocorra no exemplo ac_ma citado. Em reforço a esse enten~imento, o próprio art. 33 da
Lei Maria da Penha prevê que. enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para
conhecer e julgar as causas dea:rrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, por mais que est:: juiz criminal possa conceder a medida protetiva de urgência de
fixação de alimentos provisionús ou provisórios, seria um enorme contrassenso atrair para sua
competência o processo e julgamento, por exemplo, de uma ação de divórcio.7 3

21.8. Tutela específica.
Quando o resultado alcar_çado pelo processo corresponder exatamente ao resultado previsto pelo direito material, ou ~eja, corresponder àquilo que seria obtido se não houvesse a necessidade de ir ao Poder Judiciirio, diz-se que há tutela específica. Cuida-se da tutela pela qual
se dá a quem tem razão exatamente aquilo a que ele tem direito. Esta espécie de tutela surgiu
como meio apto a conferir ao urisdicionado a tutela do adimplemento da obrigação in natura,
e não só o ressarcimento pecuniário pelo seu descumprimento, conferindo-se maior segurança
jurídica às relaçÕes humanas.
Consoante disposto no art. 536, caput, do novo CPC, "no cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
72

Em sentido diverso, Maria Berenice Dias (op. cit. p. 148) sustenta que as medidas protetivas de urgência não
dispõem de caráter temporário. não sendo imposto à vítima o dever de ingressar com a ação principal no prazo
de 30 dias. Na visão da autora, 3inda que fazendo uso de procedimento cautelar, a busca de medidas provisionais pode dispor de natureza satisfativa e não têm prazo de eficácia, podendo perdurar indefinidamente.
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Nesse sentido: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 144; DIAS, Maria Berenice. Op. cit.
p.lSO.
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equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente". À semelhança de
seu antecessor- art. 461 doC_PC/1973- este dispositivo demonstra a opção do legislador de
privilegiar a tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer, seja ela legal ou contratual,
fungível ou infungível (princípio da primazia da tutela específica das obrigações de fazer e de
não fazer).
O art. 536, caput, do novo CPC),autoriza expressamente que o juiz adote providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Daí dispor o art. 536, §1 °, do
CPC/2015, que, para atender ao disposto no caput, o _juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento
de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de
força policial.. De seu turno, o art. 537, §1°, I, do novo CPC, estabelece que o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Consoante previsto no art. 22, § 4o, da Lei Maria da Penha, aplica-se às hipóteses previstas
neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5° e 6° do art. 461 do Código de Processo Civil, que tratam da denominada tutela especifica. Consoante dispôsto no art. 1.046, §4o,
do novo CPC, as remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em
outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes no CPC/2015. Destarte, quando
o art. 22, §4°, da Lei Maria da Penha, faz referência ao caput do art. 461, e ao disposto em seus
§§5° e 6°, deve se ler, à luz do novo Código de Processo Civil, arts. 536, caput, e §1°, e 537, §1°,
I. Por conseguinte, de modo a obter maior eficácia no cumprimento das medidas protetivas de
urgência, se o juiz determinar, por exemplo, que o agressor deve se abster de qualquer aproximação com a ofendida, pod.erá impor medidas de coerção, tal como o pagamento de multa, se
porventura não observada a ordem judicial.
SEÇÃO 111
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URG~NCIA À OFENDIDA
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:
1- encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção
ou de atendimento;
11 - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio,
após afastamento do agressor;

111- determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 'prejuízo dos direitos relativos
guarda dos filhos e alimentos;

abens,

IV- determinar a separação de corpos.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade
particular da mulher, o juiz poaerá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:
I- restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;
11- proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de
propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;
111- suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
IV- prestação de caução provisórfa, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos
11 e 111 deste artigo.
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22. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA À OFENDIDA.
Se, de um lado, o art. 22 contempla rol exemplificativo de medidas protetivas de urgência
que obrigam o agressor, os arts. 23 e 24 da Lei Maria da Penha elencam um rol numerus apertus
de medidas cujo objetivo precípuo diz respeito à proteção da ofendida.

22.1. Encaminhamento da vítima e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento.
Nos exatos termos do art. 35 da Lei Maria da Penha, a União, o Distrito Federal, os Estados
e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências: I- centros de
atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de
violência doméstica e familiar; II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Com o objetivo de assegurar a proteção da
integridade física e moral da vítima da violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 23,
I, dispõe que o juiz poderá determinar o encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a
estes programas oficiais ou comunitários de proteção ou de atendimento.

22.2. Recondução da ofendida ao respectivo domicílio após o afastamento do
agressor.
A determinação judicial para que o agressor mantenha certa distância da vítima, de seus
familiares e das testemunhas, permitindo sua recondução ao respectivo domicílio, foi objeto de
estudo por ocasião da análise do art. 22 da Lei Maria da Penha- item Proibição de aproximação
da ofendida, de seus familiares e das testemunhas-, para onde remetemos o leitor.

22.3. Afastamento da ofendida do lar e separação de corpos.
Consoante disposto no art. 22, II, da Lei n° 11.340/06, constatada a prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de maneira isolada ou cumulativa
com outras medidas protetivas de urgência, o imediato afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.
Esta possibilidade de separação de corpos já havia sido introduzida na Legislação Criminal
Especial por ocasião do advento da Lei n° 10.455/02, que fez o seguinte acréscimo ao parágrafo
único ao art. 69 da Lei n° 9.099/95: "Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
vítima".

A medida protetiva em questão pode ser utilizada não apenas em favor da mulher casada,
mas também em benefício da companheira que mantenha com um homem (~u outra mulher)
uma união estável, conceituada pelo art. 1.723, caput, do Código Civil, como a "convivência
pública, contÍnua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família". Como
a aplicação da Lei Maria da Penha não está restrita apenas à violência familiar contra a mulher
(art. 5°, II), mas também àquela perpetrada em uma relação doméstica ou íntima de afeto
(art. 5°, incisos I e III, respectivamente), também não se pode excluir da esfera de proteção dessa
medida protetiva de urgência a própria concubina, que está impedida de casar, mas mantém
uma relação não eventual com um homem (CC, art. 1727). Por mais que se queira sustentar que
a separação de corpos é de aplicação restrita às pessoas casadas, é perfeitamente possível que a
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medida seja determinada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com
base no poder geral de cautela do magistrado, valendo-se do dispositivo constante do art. 798
do CPC (art. 297 do novo CPC). 74
Outrossim, ainda que a separação de corpos seja determinada como medida protetiva de
urgência pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, eventual ação principal de divórcio, dissolução de união estável, anulação de casamenfo, etc., deve ser ajuizada
perante a Vara da Família (ou cível) indicada pela Lei de Organização Judiciária local. Como
visto anteriormente, a competência desse juizado instituído pelo art. 14 da Lei Maria da Penha
está restrita às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Enfim, o magistrado
dos juizados pode até conceder medidas de natureza urgente para evitar a reiteração delituosa,
mas isso não significa dizer que esta vara especializada teria se transformado num juízo universal
para o processo e julgamento de todas as demandas relativas às relações domésticas, familiares e
íntimas de afeto. Fosse isso possível, haveria o completo esvaziamento da competência das varas
de família para o processo e julgamento de demandas cíveis referentes a alimentos, regulamentação de visitas, alteração de guarda, etc. 75
De todo modo, a competência do juizado para a concessão da medida protetiva de urgência
de separação de corpos está restrita às hipóteses em que houver violência contra a mulher no
âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto (Lei n° 11.340/06, art. 5°, I, II
e III). Logo, na eventualidade da separação de corpos ser pleiteada de forma consensual pelas
partes, ou quando a mulher tiver interesse na própria saída do lar por motivos diversos que não
a prática de qualquer espécie de violência por seu parceiro, a competência para a apreciação dessa
medida será de uma vara de família.76

22.4. Restituição de bens.
Com o objetivo de assegurar a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou
daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida.

À evidência, quando se tratar de bens de uso pessoal, como, por exemplo, instrumentos de
trabalho, poderá o juiz determinar sua restituição imediata à vítima. O problema diz respeito
às hipóteses em que a propriedade dos bens for controversa, a exemplo do que ocorre em um
casamento sob o regime de comunhão parcial, no qual os bens adquiridos durante a constância
do casamento se comunicam a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658). Ante a natureza urgente da
medida protetiva sob comento, é evidente que não se admite uma fase de dilação probatória para
a comprovação da propriedade dos bens. Logo, em situações de maior complexidade, o ideal é
que o juiz do juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher adote o procedimento
74

Há precedentes antigos do STJ já admitindo que a concubina tem direito líquido e certo de ver apreciado seu
pedido de separação de corpos, cujo processo não pode ser extinto sob a alegação de que tal providência
somente cabe aos casados, estando ela livre para seguir o seu caminho, abandonando lar e filhos: STJ, 4• Turma,
RMS 5.422/SP, Rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 24/04/1995, DJ 29/05/1995.
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A propósito, confira-se: "Se a pretensão da autora resume-se a obter a separação judicial litigiosa em relação ao
marido- com o qual não admite conviver devido à infidelidade-, tem-se uma demanda de natureza cível, sendo
inaplicável o art. 33 da Lei 11.340/06" (TJMG, Conflito negativo de competência 1.0000.07.457924-4/000, Rei.
Wander Morotta, j. 20/11/2007, DO 15/02/2008).
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Nessa linha: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Op. cit. p. 151.
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do arrolamento, nomeando a mulhe: como depositária dos bens, até que a propriedade dos bens
seja dirimida no processo principal.

22.5. Proibição temporária para compra, venda e locação de propriedade em
comum.
Com o objetivo de evitar a dih:.pidação do patrimônio adquirido na constância da relação
doméstica, familiar ou íntima de afeto, a Lei Maria da Penha insere, como espécie de medida
protetiva de urgência à ofendida, a possibilidade de o juiz determinar a proibição temporária
para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, proibição esta que deve ser comunicada ao respectivo cartório.

22.6. Revogação das procurações conferidas pela ofendida ao agressor.
É muito comum que a mulher deposite em seu companheiro enorme confiança, geralmente
traduzida pela outorga de procurações ao varão para que este possa gerenciar os negócios da família. Com a prática da violência dcméstica e familiar contra a mulher e o início das desavenças
entre o casal, o sentimento de vingança pode fazer com que o agressor tente se aproveitar dessas
procurações para desviar o patrimô:lio adquirido em comum pelo casal.
Por isso, a Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de o juiz suspender procurações outorgadas pela ofendida ao agressor (art. 24, III). Conquanto o dispositivo faça referência à suspensão
das procurações, trata-se, na verdack, de revogação do mandato, nós exatos termos do art. 682,
I, do Código Civil, impedindo que o agressor possa continuar a representar os interesses da
vítima. Uma vez revogada a procuração, eventuais aros praticados pelo mandatário excedendo
os poderes do contrato o transformam em mero gestor de negócios, nos termos do art. 665 do
Código Civil. Por consequência, o ato passa a ser unilateral, ficando sua validade condicionada
à ratificação do dono do negócio (CC, art. 873), respondendo o gestor, ademais, por eventual
prejuízo (CC, art. 863).

22.7. Caução provisória mediante depósito judicial.
A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral praticada contra a mulher no
âmbito de uma relação doméstica, :amiliar ou íntima de afeto, configura não apenas um ilícito
penal, mas também ilícito civil capaz de gerar efeitos na órbita civil, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano causado à mulher.
Destarte, com o objetivo de garantir o pagamento de indenização que venha a ser reconhecido em ulterior demanda cível a ser proposta pela vítima, a Lei Maria da Penha autoriza a exigência de caução por parte do agressor. Consoante disposto no art. 24, IV, da Lei n° 11.340/06,
para a proteção patrimonial dos b~ns da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá d.eterminar, liminarmente, a prestação de caução provisória,
mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a ofendida. O dispositivo deixa evidente que se trata de medida de
caráter provisório, que visa assegurar a preservação de um determinado valor capaz de suportar
ulterior condenação em demanda cível indenizatória, a ser ajuizada pela vítima perante o juízo
cível competente.
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CAPITULO 111
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBliCO
Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica eJamiliar contra a mulher, quando necessário:
1- requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de
segurança, entre outros;

11- fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação
de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais
cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;
111- cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contr3 a mulher.
CAPÍTULO IV
DA ASSIST~NCIA JUDICIÁRIA
Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a nulher em situação de violência
doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19
desta Lei.
Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos
serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede
policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.
TÍTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados
poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar. a ser integrada por profissionais
especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.·
Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar. entre outras atribuições que lhe
forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao. Ministério Público
e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e
os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.
Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação ma :s aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de·atendimento multidisciplinar.
Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento mul:idisciplinar, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
TITULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violên:ia Doméstica e Familiar contra a
Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as
causas decorrentes da prática de viol.ência doméstica e família- contra a mulher, observadas as
prev}sões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.
Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e
o julgamento das causas referidas no caput.
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23. CUMULAÇÃO DA COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL POR VARAS CRIMINAIS.
Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurado o
direito de preferência, e observadas as previsões do Título IV da Lei n° 11.340/06, subsidiada
pela legislação processual pertinente (Lei n° 11.340/06, art. 33). 77

À época em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, houve quem dissesse que seu
art. 33 seria inconstitucional, porquanto, ao estabelecer regras de competência de juízo para o
julgamento de causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher,
estaria invadindo competência legislativa dos Estados em matéria de organização judiciária (CF,
art. 125, capute § 1°). Aliás, é exatamente nesse sentido o teor do Enunciado n° 86 do Encontro
de Juízes dos Juizados Especiais Criminais e de Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro,
realizado em Armação dos Búzios, nos dias 1° a 3 de setembro de 2006: "É inconstitucional o
art. 33 da Lei n° 11.340/2006 por versar matéria de organização judiciária, cuja competência
legislativa é estadual (art. 125, § 1°, da Constituição Federal)".
Acabou prevalecendo, todavia, o entendimento de que o art. 33 da Lei n° 11.340/06 não
ofende os artigos 96, I, a, e 125, § 1°, ambos da CF, porquanto a Lei Maria da Penha não implica obrigação, mas mera faculdade de criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, conforme disposto nos artigos 14, caput, c 29, do mesmo diploma. Aliás, a
elaboração de sugestão, mediante lei federal, para criação de órgãos jurisdicionais especializados
no âmbito estadual, não é algo inédito. Nesse sentido, basta ver os exemplos dos arts. 145 do
ECA e 70 do Estatuto do Idoso. Considerando-se que compete à União a disciplina do direito
processual, nos termos do art. 22, I, da CF, é plenamente possível que ela crie normas que visam
influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais locais. O art. 33 da Lei Maria da Penha não teria
criado varas judiciais, não teria definido limites de comarcas e não teria estabelecido o número
de magistrados a serem alocados nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Apenas facultara a criação desses juizados e atribuíra ao juízo da vara criminal a competência cumulativa de
ações cíveis c criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher, haja vista a necessidade
de conferir tratamento uniforme, especializado e célere, em todo território nacional, às causas
sobre a matéria. 78
Em virtude das inegáveis dificuldades financeiras e administrativas suportadas pelo Poder
Judiciário, e a consequentc carência de espaço físico e de pessoal para a estruturação desses Juizados de Violência Doméstica, alguns Estados da Federação têm ampliado a competência dos
Juizados Especiais Criminais para também abranger o processo de causas relativas à violência
doméstica e familiar contra a mulher.
77

Na dicção do STJ, "a apreciação e julgamento de toda infração doméstica e familiar contra a mulher é da competência da Vara Criminal até que sejam criados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar, não se podendo
falar em competência do Juizado Especial Criminal para apreciar os feitos dessa natureza em razão da vedação
expressa trazida pela Lei Maria da Penha em seu art. 41". (STJ, s• Turma, RHC 23.047/GO, Rei. Min. Jorge Mussi,
j. 02/03/2010, DJe 26/04/2010).
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STF, Pleno, ADC 19/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012.
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A título de exemplo, confira-se o teor da Resolução n° 07, de 13 de outubro de 2006, do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "Art. 1°. Ampliar a competência dos
Juizados Especiais Criminais e dos Juizados Especiais de Competência Geral, com exceção da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília e das regiões administrativas do Núcleo Bandeirante e Guará, para abranger o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes de
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de que trata a Lei n° 11.340, de 7 de
agosto de 2006". Nesse caso, o fato de ter sido ampliada a competência dos Juizados Especiais
Criminais para também abranger o processo e julgamento das causas relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher não significa dizer que a estas infrações penais seria aplicável
a Lei n° 9.099/95. Na verdade, há de se distinguir a atuação do Juiz dos Juizados quando em
discussão infrações de menor potencial ofensivo e quando em análise a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Grosso modo, essa ampliação da competência dos Juizados Especiais Criminais assemelha-se a uma comarca de vara única, em que um único juiz ora atua como juiz de direito, como juiz
sumariante na primeira fase do júri, ora como juiz do juizado especial criminal, etc. Veja-se que
a mesma resolução acima citada também estabelece em seu art. 2° que "os procedimentos de
que cuida a Lei n° 9.099, de 1995, não se confundem com aqueles fixados pela Lei n° 11.340,
de 2006, devendo ser aplicados, separadamente, observados os seus respectivos ritos". Portanto,
ainda que uma Lei de Organização Judiciária local determine que os Juizados Especiais Criminais e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher devam funcionar em um
mesmo local, quiçá com a atuação de um mesmo magistrado, não se afigura possível a aplicação
da Lei n° 9.099/95 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em fiel observância ao quanto disposto no art. 41 da Lei Maria da Penha. 79
Quanto ao juízo ad quem para processar e julgar recursos ou habeas corpus interpostos contra decisões dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não se pode querer
atribuir tal competência às Turmas Recursais. Isso porque às Turmas Recursais, compostas por
juízes de 1° grau (CF, art. 98, inciso I), compete o processo e julgamento de recursos interpostos
contra a decisão dos Juizados Especiais Criminais em relação às infrações de menor potencial
ofensivo. Ora, como dito acima, os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra
a mulher não são e nem podem ser considerados infrações de menor potencial ofensivo, razão
pela qual eventual recurso contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher deve ser apreciado pelo respectivo Tribunal de Justiça. 80
T[TULOVII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser
acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

79

A propósito: STJ, 3• Seção, CC 97.456/DF, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Dje 20/02/2009.

80

No sentido da competência do TJ, e não da Turma Recursal, para decidir as questões relativas à violência doméstica contra a mulher: STJ, 3• Seção, CC 110.530/RJ, Rei. Min. Og Fernandes, julgado em 26/05/2010. Na mesma
linha, compete ao Tribunal de Justiça, e não à Turma Recursal, dirimir conflito de competência entre juizado
especial criminal e juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido: STJ, 3• Seção,
CC 110.609/RJ, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/04/2010, DJe 28/04/2010.
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Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no
limite das respectivas competências:
1- centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes
em situação de violência doméstica e familiar;
11- casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência
doméstica e familiar;
111- delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perfcia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;
IV- programas e campanhas de enfrenta menta da violência doméstica e familiar;

V- centros de educação e ce reabilitação para os agressores.

Art. 36. A União, os Estad:Js, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de
seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos principias desta Lei.
Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de.atuação na área, regularmente
constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil.
Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.
Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas
nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e SeguranÇa a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e.inforrrações relativo às mulheres.
Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federá I poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respecÔIIas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações
orçamentárias especfficas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.
Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princfpios por
ela adotados.
Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, nãc se aplica a Lei n• 9.099, de 26 de setembro de 1995.

24. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS ÀS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
O art. 41 da Lei n° 11.340/06 veda expressamente a possibilidade de aplicação da Lei dos
Juizados Especiais Criminais (Lei n° 9.099/95) aos crimes praticados com violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Apesar de o dispositivo referir-se apenas aos crimes, a vedação diz respeito a toda e qualquer
infração penal praticada com violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive contravenções penais. Na visão do Supremo Tribunal Federal, o art. 41 da Lei n° 11.340/06 alcança toda
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e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contra.•ençáo
penal, como é a relativa a vias de fato (Dec-Lei n~ 3.688/41, arr. 21). 81

À época em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, houve acirrada controvérsia acerca
da (in) constitucionalidade desse dispositivo. Em outras palavras, muito se discutiu quanto à
possibilidade de o legislador ordinário afastar, in abstracto, a aplicação da Lei dos Juizad•JS Especiais Criminais e, consequentemente, de todos os inscitutos despenalizadores nela previstos composição dos danos civis, transação penal, suspensão condicional do processo e representação
nos crimes de lesão leve ou culposa - aos crimes de menor potencial ofensivo praticado~ com
violência doméstica e familiar contra a mulher.
De um lado, parte minoritária da doutrina passoL a sustentar que a vedação consta:J.te do
art. 41 da Lei Maria da Penha seria inconstitucional. Adeptos dessa primeira corrente ::lefendiam que o simples fato de um crime ser praticado comra urna mulher no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher (v.g., violência flsica praticada por uma filha contra sua
mãe idosa) não seria ontologicamente distinto de um crime praticado contra um hom~m no
mesmo contexto (v.g., violência física praticada por um filho contra um pai idoso). Logc., fosse
possível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95 apenas em relação aos
crimes de menor potencial ofensivo praticados contra um homem no contexto de uma relação
doméstica, familiar ou íntima de afeto, este tratamento desigual em contraponto com a mesma
violência praticada contra uma mulher em uma situação semelhante entraria em rota de ::olisão
com o princípio da isonomia. Afinal, se os dois crimes foram praticados em um mesmo ceontexto
de violência doméstica e familiar, o fato de um deles ter sido cometido contra uma mulher não
teria o condão de justificar o tratamento desigual conferido pela Lei Maria da Penha, privando o
acusado da possibilidade do gozo dos institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados.
Entre outros, é nesse sentido a lição de Maria Lúcia Karam. Para a autora, o prinápio da
isonomia implica que o mesmo tratamento seja dado e os mesmos direitos sejam reconhecidos
a rodos que estejam em igualdade de condições e situações. Logo, o fato de uma determinada
infração penal retratar uma violência de gênero não pode ser utilizado como diferencial quando
se cuida de institutos relacionados à dimensão do potencial ofensivo da infração penal, daí por
que se revela indevida a desigualdade de tratamento por força dessa irrelevante particularidade.
Por tais motivos, conclui a autora: "No que concerne à dimensão de seu potencial ofensh·o, uma
infração penal retratando violência de gênero a que cominada pena máxima de dois anos não se
distingue de quaisquer outras infrações penais a que cominadas iguais penas máxima~. Todas
se identificam, em sua igual natureza de infrações penais de menor potencial ofensivo, pela
quantidade das penas que lhes são abstratamente cominadas e rodos os seus apontados autores
igualmente se identificam na igualdade de C!Jndições e situações em que se encontram". 82
Firmada a premissa de que o art. 41 da Lei Mari1 da Penha seria inconstitucional, tal qual
advogado por esta primeira corrente, ter-se-ia a possil:ilidade de aplicação de todos os institutos
despenalizadores previstos na Lei dos Juizados às contravenções e aos crimes de menor pJtencial
ofensivo praticados com violência doméstica contra a mulher. Logo, na hipótese de a infração
81

STF, Pleno, HC 106.212/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 24/03/2011, DJe 112 10/06/2011. Na mesma linha:
STJ, 3~ Seção, CC 102.571/MG, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 13/05/2009, DJe 03/08/2009.

82

KARAM, Maria Lúcia. "Violência de gênero: o paradoxal e1tusiasmo pelo rigor penal". Boletim IBCCR/M. São
Paulo, v. 14, nº 168, p. 6, novembro de 2006.
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penal ter pena máxima igual ou inferior a 2 (dois) anos, seria possível a aplicação da composição civil dos danos e da transação penal. Noutro giro, se à infração penal fosse cominada pena
mínima igual ou inferior a 1 (um) ano, seria cabível o oferecimento de proposta de suspensão
condicional do processo. Por outro lado, reconhecida a possibilidade de aplicação da Lei dos
Juizados, e, consequentemenre, de seu art. 88, eventual lesão corporal leve ou culposa praticada
com violência doméstica e familiar contra a mulher também passaria a ser tratada como crime
de ação penal pública condicionada à representação.
Em que pese o teor desses argumentos, acabou prevalecendo na doutrina e nos Tribunais o
entendimento no sentido de que a vedação do art. 41 da Lei Maria da Penha seria perfeitamente
constitucional.
O fato de o legislador ter vedado a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei dos
Juizados às infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher não
atenta contra os princípios da isonomia e da proporcionalidade, vez que o objetivo da Lei Maria
da Penha foi exatamente o de adequar a sanção penal às necessidades e circunstâncias especiais
em torno dessa especial forma de violência, muito mais gravosa que aquela praticada contra
vítimas do sexo masculino, porquanto, nesse caso, nem sempre está presente uma situação de
vulnerabilidade capaz de justificar um maior rigor na persecução penal.
Na verdade, se, em momento anterior à entrada em vigor da Lei n° 11.340/06, a Lei dos
Juizados não estava tutelando adequadamente a incolumidade física, moral e psicológica da
mulher, nem tampouco reprimindo o alto índice de violência doméstica que assolava nosso país,
era necessário que o legislador suprimisse a possibilidade de aplicação de seus institutos despenalizadores às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra
a mulher, sobretudo se levarmos em consideração o mandamento constitucional do art. 226,
§ 8°, que prevê que o Estado tem a obrigação de criar mecanismos para coibir a violência no
âmbito das relações familiares.
De mais a mais, não se pode objetar que ao legislador ordinário da Lei Maria da Penha não
seria conferido o poder de suprimir a aplicação da Lei dos Juizados aos crimes de menor potencial ofensivo praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Ora, ao determinar
a criação dos Juizados Especiais Criminais para o processo e julgamento das infrações penais de
menor potencial ofensivo, é a própria Constituição Federal (art. 98, I) que delega ao legislador
ordinário a tarefa de definir o que seria uma infração de menor potencial ofensivo, de modo
a não engessar o referido conceito. Logo, se o legislador ordinário responsável pela elaboração
da Lei Maria da Penha resolveu fazer uso dessa incumbência que lhe foi atribuída pela própria
Constituição, afastando a possibilidade de aplicação da Lei n° 9.099/95 às infrações penais
praticadas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos mesmos moldes,
aliás, do que já havia sido feito pela Lei n° 9.839/99 em relação aos crimes militares (Lei ri0
9.099/95, art. 90-A), não há qualquer inconscitucionalidade em seu art. 41.
Ante o intenso debate acerca da constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha, a
questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 19/DF. Na visão da Corte Suprema, ao criar mecanismos específicos
para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais
de proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria
utilizado meio adequado e necessário para fomentar o fim traçado pelo referido preceito constitucional. Não seria desproporcional ou ilegítimo, portanto, o uso do sexo como critério de
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diferenciação, visto que a mulher seria eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. Sob o enfoque constitucional,
consignou-se que a norma seria corolário da incidência do princípio da proibição de proteção
insuficiente dos direitos fundamentais, vez que a lei em comento representaria movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. Na verdade, com o objetivo de proteger direitos fundamentais, à luz do princípio
da igualdade, o legislador editara microssistemas próprios, a fim de conferir tratamento distinto
e proteção especial a outros sujeitos de direito em situação de hipossuficiência, como o Estatuto
do Idoso e o da Criança e do Adolescente - ECA. 83
Reconhecida a constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha, podemos extrair as
seguintes conclusões:
1) Às contravenções penais e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 (dois) anos, não se admite a
composição civil dos danos, nem tampouco a transação penal, já que ambos os institutos estão
previstos na Lei n° 9.099/95 (arts. 74 e 76, respectivamente); 84

2) Às contravenções penais e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 (um) ano, não se admite a
suspensão condicional do processo, vez que este instituto tem previsão legal no art. 89 da Lei
dos Juizados Especiais Criminais; 85
3) Às contravenções penais e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 (dois) anos, não se admite a
simples lavratura de termo circunstanciado (Lei n° 9.099/95, art. 69). Logo, verificada situação
de flagrância de infração penal praticada nesse contexto, incumbe à autoridade policial efetuar
a lavratura do auto de prisão em flagrante. Na hipótese de à infração penal ser cominada pena
máxima não superior a 4 (quatro) anos, a própria autoridade policial poderá conceder liberdade
provisória com fiança, nos termos do art. 322 do CPP. Se a pena máxima cominada ao delito for
83

STF, Pleno, ADC 19/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se
dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem
ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Portanto, mandatos constitucionais de criminalização como aqueles constantes dos arts. 52, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 72, X, e 227, § 4º, da
Constituição Federal, impõem ao legislador o dever de observância do princípio da proporcionalidade não só
como proibição de excesso, mas também como proibição de proteção insuficiente. Nessa linha: STF, 2' Turma,
HC 104.410/RS, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2012, DJe 62 26/03/2012.

84

Com o entendimento de que às infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher
revela-se impossível a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados, quais sejam,
acordo civil, transação penal e suspensão condicional do processo: STJ, 5ª Turma, HC 180.821/MS, Rei. Min.
Gilson Dipp, j. 22/03/2011, DJe 04/04/2011.

85

No sentido de que não se aplicam os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95, dentre eles a suspensão condicional do processo, às hipóteses de infrações perpetradas com violência contra a mulher: STJ, 6ª
Turma, RHC 31.661/SP, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05/03/2013, DJe 13/03/2013. Na mesma
linha: STJ, 6ª Turma, HC 247.738/MG, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26/02/2013, DJe 08/03/2013.
Rechaçando a aplicação da suspensão condicional do processo inclusive no tocante à contravenção penal de
vias de fato (Dec.-Lei nº 3.688/41, art. 21) contemplada pela Lei Maria da Penha: STJ, 6ª Turma, HC 188.767/
MS, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/02/2013, DJe 20/02/2013. No sentido de que a transação
penal não é aplicável na hipótese de contravenção penal praticada com violência doméstica e familiar contra a
mulher: STJ, 6ª Turma, HC 280.788/RS, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 3/4/2014.
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superior a 4 (quatro) anos, somente a autoridade judiciária competente poderá conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, sem prejuízo da aplicação cumulativa das medidas protetivas
de urgência e/ou cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321).
Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
"Art. 313 ...........................................................................................................

IV- se o crime envolver violência d·:•méstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das me :lidas protetivas de urgência." (NR)

25. ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
De nada adianta a imposição de uma medida protetiva de urgência se a ela não se emprestar força coercitiva. Com efeito, se o arusado souber, antecipadamente, que a inobservância das
medidas protetivas de urgência jamais poderá dar ensejo à decretação da sua prisão preventiva,
isso implica em retirar qualquer força coercitiva de tais medidas. Portanto, tendo em conta que
a própria eficácia dessas medidas está :ondicionada, essencialmente, ao seu caráter coercitivo,
de onde se extrai a importância da possibilidade de decretação da prisão cautelar como ameaça
constante que deve pairar sobre o acusado para a eventualidade de descumprimento injustificado das medidas, a Lei Maria da Penl:a acrescentou ao art. 313 do CPP nova hipótese de admissibilidade da prisão preventiva: "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 86
Art. 43. A alínea f do inciso 11 do art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal) passa a vigÓrar com a seguinte redação:
"Art. 61. ········································-··············................................................. .
11- ..........................................................................................................

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
......................................................................................................... "(NR)

26. AGRAVANTE NA HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
O art. 43 da Lei n° 11.340/06 c:,nferiu nova redação ao art. 61, inciso II, alínea "f", do
Código Penal, que passou a dispor: "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação ou de hospicalidade, ou com violência contra a mulher na forma da
lei especifica". Em comparação com a redação anterior, a Lei Maria da Penha limitou-se a fazer
86

Para mais detalhes acerca dessa hipótes-e de admissibilidade da prisão preventiva, remetemos o leitor aos
comentários ao art. 20 da Lei no 11.34C/06.
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um acréscimo na parte final da referida circunstância agravante, ou seja, na hipótese de o agente
ter cometido o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica.
Como a alínea "f" do inciso li do art. 61 já dispunha anteriormente que a referida circunstância agravante seria aplicável se o agente se prevalecesse de relações domésticas, de coabi::ação
ou de hospitalidade, e tendo em conta que a prática de delitos no contexto de uma relação tàmiliar já estão abrangidos, em regra, pela agravante do art. 61, li, alínea "e" ("contra ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge"), depreende-se que a inovação acaba ficando restrita apenas às
situações de relação íntima de afeto (Lei n° 11.340/06, art. 5°, III), ou de relações familiares
distintas daquelas em que a ofendida seja ascendente, descendente . irmão ou cônjuge do sujeito
ativo.
Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 129 .......................................................................................................... .

§ 9~ Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações do'
mésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
§ 11. Na hipótese do§ 9~ deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência." (NR)

27. AUMENTO DA PENA DA LESÁO CORPORAL QUALIFICADA PELA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Incluído pela Lei n° 10.886/04, o§ 9° do art. 129 dispunh<. que a pena do crime de lesão
corporal seria de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, na hi?ótese de a lesão ser pr<.ticada
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou
tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabita~ão ou
de hospitalidade.
Esta figura delituosa do art. 129, § 9°, aplica-se exclusivamente aos crimes de lesão corporal leve praticados contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade. Em se tratando 'de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1°),
gravíssima (CP, art. 129, § 2°), ou seguida de morte (CP, art. 12)', § 3°), praticadas nas mesmas
circunstâncias do art. 129, § 9°, do CP, a pena de tais delitos deve ser aumentada em um terço,
nos termos do art. 129, § 10, do CP, também acrescentado pela ::..ei n° 10.886/04.
Com o advento do art. 44 da Lei n° 11.340/06, não houve qualquer modificação em relação ao preceito primário do art. 129, § 9°, do CP. Na verdade, a mudança produzida pela Lei
Maria da Penha ficou restrita ao preceito secundário desse tipo penal incriminador. Deveras,
se a pena anteriormente cominada era de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, a nova sanção penal passou a ser de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Com o aumento da pena
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máxima cominada para 3 (três) anos, este delito deixa de ser considerado infração de menor
potencial ofensivo.
Ao contrário da Lei Maria da Penha, que tem seu campo de incidência restriro à violência
doméstica e familiar contra a mulher, esta figura qualificada da lesão corporal leve prevista no
art. 129, § 9°, do CP, não estabelece qualquer restrição quanto ao sujeito passivo, se homem ou
mulher. Por isso, essa pena do § 9° do art. 129 do CP também é aplicável às lesões corporais
cometidas contra homem no âmbito das relações domésticas. Apesar de a Lei Maria da Penha
ser destinada à proteção da mulher, o referido acréscimo visa tutelar as demais desigualdades
encontradas nas relações domésticas. Logo, por mais que os institutos peculiares da Lei n°
11.340/06 sejam aplicáveis apenas às hipóteses em que a vítima for mulher, se determinado indivíduo empurrar seu genitor, causando-lhe lesões corporais, não há irregularidade na aplicação
da figura qualificada acima mencionadaY
Outrossim, apesar de a pena cominada ao art. 129, § 9°, do CP, ser de 3 (três) meses a 3
(três) anos, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe, entre outras
coisas, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. A violência física
se expressa de inúmeras maneiras, sendo comum a todas elas o uso da força e a submissão da
vítima, que fica acuada. Embora haja casos de violência doméstica com requintes de crueldade extrema e outros que se restrinjam às vias de fato (tapas, empurrões, socos, por exemplo),
a violência praticada em maior ou menor grau de intensidade caracteriza-se pelo simples fato
de o agente utilizar a força, de forma agressiva, para submeter a vítima. O termo "violência"
contido no art. 44, I, do CP, que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, não comporta quantificação ou qualificação. A Lei Maria da Penha surgiu
para salvaguardar a mulher de todas as formas de violência (não só física, mas moral e psíquica),
inclusive naquelas hipóteses em que a agressão possa não parecer tão violenta. 88

28. MAJORANTE NA HIPÓTESE DE CRIME PRATICADO CONTRA

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.
O art. 44 da Lei Maria da Penha também acrescentou um § li ao art. 129 do Código
Penal, com a seguinte redação: "Na hipótese do § 9° deste artigo, a pena será aumentada de um
terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência." Portanto, se um crime de
lesão corporal leve for praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três)
anos será aumentada de um terço na hipótese de o deliro ser cometido contra pessoa portadora
de deficiência.
Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
(art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência- Lei n. 13.146/15).
87

STJ, S• Turma, RHC 27.622/RJ, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 07/08/2012, DJe 23/08/2012.
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STJ, 6ª Turma, HC 192.104/MS, Rei. Min. Og Fernandes, j. 09/10/2012.
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Art.

45. O art.152 da Lei n2 7.210, de 1i de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
·
"Art. 152 .............................,, ............................................................................
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação." (NR)

29. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA E COMPARECIMENTO DO
AGRESSORA PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO.
A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou ourro estabelecimento adequado.
Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas
atividades educativas (CP, art. 48). O cumprimento dessa espécie de pena restritiva de direito é
regulamentado pelos arts. 151, 152 e 153 da Lei de Execução Penal.
Por força do art. 45 da Lei Maria da Penha, foi acrescentado um parágrafo único ao art. 152
da LEP, dispondo que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Apesar
de o dispositivo fazer menção ao comparecimento obrigatório do agressor, isso não significa dizer que o juiz poderia determinar sua condução coercitiva. Afinal, conduzido coercitivamente o
agressor a um programa de recuperação e reeducação, é evidente que o resultado dessa atividade
seria absolutamente contraproducente. Logo, se o agressor deixar de comparecer aos programas
de recuperação e reeducação, como se trata, a limitação de fim de semana, de espécie de pena
restritiva de direitos, a solução passa pela aplicação do art. 44, § 4°, com a consequente conversão da "pena alternativa" em privativa de liberdade.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2006; 185~ da Independência e 118~ da República ...
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2006

30. VIGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
Considerando-se que a Lei n° 11.340/06 foi publicada em data de 8 de agosto de 2006, e
como o art. 46 estabeleceu um prazo de vacatio legis de 45 (quarenta e cinco) dias, temos que
sua vigência ocorreu em 22 de setembro de 2006.
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